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แนวคดิการน าระบบบัญชีส าเร็จรูป BIONE มาใช้ในกจิการ 
กรัณฑา   จิตโสภา 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนั ขอ้มูลหรือสารสนเทศนั้น มีความส าคญัเป็นอยา่งมากในทุกๆ องคก์ร ซ่ึงองคก์ร

ใดท่ีสามารถน าขอ้มูลมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่า และรวดเร็วกว่าก็จะส่งผลก่อใหเ้กิดขอ้
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง  

โครงงานน้ีเป็นการน าเสนอโปรแกรม BIONE เพื่อเป็น เคร่ืองมือในการวิเคราะห์หา
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมและผลท่ีเกิดจากด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององคก์รดว้ยวิธีการของ 
ดาตา้แวร์เฮา้ส์และขอ้มูลในการตดัสินใจทางดา้นบญัชีต่างๆ ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์กนั
ของชุดขอ้มูลท่ีมีความซับซ้อน และไม่มีความเก่ียวเน่ืองกันเม่ือมองด้วยมุมมองปกติ เพื่อท่ีจะ
สามารถวิเคราะห์หาความเก่ียวเน่ืองกนัในชุดขอ้มูลนั้นๆ ในการน าผลลพัธ์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
ไปด าเนินเป็นแผนกิจกรรมทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป 

ปัจจุบนัระบบสารสนเทศเป็นระบบท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะไม่ว่าจะเป็นองคก์ร
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเลก็ ลว้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั นัน่คือการท าให้การด าเนินกิจการ
ขององคก์รไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด ซ่ึงความตอ้งการท่ีจะไดม้าซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดดงักล่าวนั้น
องค์กรจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีทรัพยากรเพียงพอ และต้องการการบริหารงานท่ีดี 
เท่ียงตรง ถูกตอ้ง และรวดเร็วทนัเหตุการณ์ และการบริหารงานท่ีดีนั้นหมายถึง การท าให้บุคลากร 
ทรัพยากร และกิจกรรมขององคก์รด าเนินไปดว้ยกนัอยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้งตรงตามเป้าหมายและ
นโยบายขององคก์ร 

ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าวคือองค์กรตอ้งเก็บบนัทึกขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรมและผลท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมขององคก์รไว ้เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์หา
แนวทางในการเนินกิจกรรมขององคก์รในอนาคต ดว้ยเหตุน้ีทุก ๆ องคก์รจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
มีระบบเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล หนา้ท่ีหลกัของระบบสารสนเทศคือ การน าขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นองคก์รมา
ประมวลผล เพื่อใหเ้กิดสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นการบริหารองคก์ร ประโยชน์
ท่ีเห็นไดช้ดัจากการมีระบบสารสนเทศคือ มีความรวดเร็ว และถูกตอ้งในการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่งผล
ใหก้ารบริหารองคก์รเป็นไปดว้ยความรวดเร็วคล่องตวัเป็นยิง่ข้ึน  

เราทราบกันดีแลว้ว่า ขอ้มูลคือทรัพยากรท่ีมีค่าอย่างยิ่งขององค์กร เม่ือเวลาล่วงเลยไป 
ขอ้มูลยอ่มมีมากข้ึน ส่ิงท่ีตามมาคือ ขอ้มูลมีรูปแบบท่ีหลากหลาย มีความกระจดักระจาย และยากท่ี
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จะน ามาใช้งานร่วมกัน คลงัขอ้มูล (Data warehouse) จึงเขา้มามีบทบาทเพื่อการขจัดหรือท าให้
ปัญหาดงักล่าวลดนอ้ยลง  

คลงัขอ้มูล คือ หลกัการ หรือวิธีการ ซ่ึงมีท่ีมาจากการบูรณาการทางธุรกิจแบบองคร์วม ท่ี
สามารถช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท าการตดัสินใจ เพื่อการบริหารงานในองคก์รเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   การพฒันาคลงัขอ้มูลตอ้งการความรู้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบักิจกรรมและธุรกิจขององคก์ร 
เพื่อให้ผูท่ี้พฒันาคลงัขอ้มูลสามารถเขา้ใจภาพและเร่ืองราวขององคก์รอย่างถ่องแทก่้อน เพื่อการ
ออกแบบโครงสร้างขอ้มูลท่ีเอ้ืออ านวยต่อการสร้างผลลพัธ์ท่ีมีประโยชน์สูงสุดต่อการตดัสินใจใน
อนาคต 

ความรู้พืน้ฐาน 
1.ระบบบญัชี 

ระบบบญัชีและการเงิน ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในทุกๆหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ใดลว้นตอ้งมีการเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการเงิน ลงรับ – จ่ายเงิน และเพื่มห้การควบคุมการเงินมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงตอ้งมีการสรุปผลการด าเนินงาน จึงตอ้งอาศยัขอ้มูลและตวัเลขท่ีถูกตอ้ง 
แม่นย  า ดงันั้น แบบบญัชีและการเงินของหน่วยงานึงตอ้งมีประสิทธิภาพในเร่ืองของการจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีความสะดวกรวดเร็วในการจดัเก็บ การประมวลผล และการคห้าขอ้มูลท าให้
สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการสรุปผลการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว จงมีการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานระบบบญัชีและการเงิน 
 ระบบบญัชีแยกประเภท 
  เป็นระบบการบนัทึกรายการบญัชีการคา้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัของกิจการ เช่น ซ้ือ
สินคา้เป็นเงินสด 
 วงจรบญัชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ระบบรายการค้า 

บนัทกึรายการขัน้ต้น 

จ าแนกบญัชีแยกประเภท 

จดัท างบทดลอง 
ปรับปรุงบญัชี 

รายการค้า 
วนัท่ีเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 

ยอดคงเหลือ 

ปิดบญัชี 

ท างบการเงิน 
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2 .1 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ : Decision Support System (DSS)  
 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ เป็นซอฟแวร์ท่ีช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการ การ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการสร้างตวัแบบท่ีซับซ้อน ภายใตซ้อฟต์แวร์เดียวกัน 
นอกจากนั้น ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ยงัเป็นการประสานการท างานระหว่างบุคลากรกับ
เทคโนโลยีทางดา้นซอฟต์แวร์ โดยเป็นการกระท าโตต้อบกนั เพื่อแกปั้ญหาแบบไม่มีโครงสร้าง 
และอยู่ภายใต้การควบคุมของผูใ้ช้ตั้ งแต่เร่ิมต้นถึงส้ินสุดขั้นตอนหรืออาจกล่าวได้ว่า ระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจ เป็นระบบท่ีโตต้อบกนัโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาค าตอบท่ีง่าย สะดวก 
รวดเร็วจากปัญหาท่ีไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน ดังนั้ นระบบการสนับสนุนการตัดสินใจจึง
ประกอบดว้ยชุดเคร่ืองมือ ขอ้มูล ตวัแบบ และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีผูใ้ชห้รือนกัวิเคราะห์น ามาใชใ้นการ
ประเมินผลและแก้ไขปัญหา ดังนั้ นหลกัการของ ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ จึงเป็นการให้
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นแก่ผูบ้ริหาร ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีรูปแบบท่ีซับซ้อน แต่มีวิธีการปฏิบติัท่ี
ยดืหยุน่ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจึงถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ไม่เพียงแต่
การตอบสนองในเร่ืองความตอ้งการของขอ้มูลเท่านั้น 
 

   
รูปที ่2.1 องคป์ระกอบของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
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2.1.1 ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ส่วนประกอบของ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 2.1.1.1 อุปกรณ์ เป็นส่วนประกอบแรกและเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ โดยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดว้ยกนัคือ 

 อุปกรณ์ประมวลผล ประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในสมัยเ ร่ิมแรกจะใช้
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ หรือมินิคอมพิวเตอร์ ในส านักงานเป็นหลกัแต่ในปัจจุบนั
องคก์ารส่วนมากหันมาใชร้ะบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแทนเน่ืองจากมี
ราคาถูก มีประสิทธิภาพดี และสะดวกต่อการใชง้าน ตลอดจนผูใ้ชมี้ความรู้ความเขา้ใจ 
และทกัษะในงานสารสนเทศสูงข้ึน โดยเฉพาะผูบ้ริหารรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สามารถท่ีจะพฒันา ระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจข้ึนบน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยใชชุ้ดค าสั่งประเภทฐานขอ้มูล และ Spread 
Sheet ประกอบ 

 อุปกรณ์ส่ือสาร ประกอบดว้ยระบบส่ือสารต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายเฉพาะพื้นท่ี (LAN) 
ไดถู้กน าเขา้มาประยุกต ์เพื่อท าการส่ือสารขอ้มูลและสารสนเทศของ ระบบสนบัสนุน
การตัดสินใจ  โดยในบางคร้ังอาจจะใช้การประชุมโดยอาศัย ส่ือวี ดีโอ (Video 
Conference) หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ประกอบ เน่ืองจากผูมี้หน้าท่ี
ตดัสินใจอาจอยูก่นัคนละพื้นท่ี 

 อุปกรณ์แสดงผล   ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์
แสดงผลเช่น จอภาพท่ีมีความละเอียดสูง เคร่ืองพิมพอ์ยา่งดี และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 
เพื่อช่วยถ่ายทอดขอ้มูลสารสนเทศ ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในสารสนเทศให้แก่ผูใ้ช ้
และช่วยใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

2.1.1.2 ระบบการท างาน มีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่าระบบการท างานเป็น
ส่วนประกอบหลกัของ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ เพราะถือว่าเป็นส่วนประกอบส าคญัในการท่ี
จะท าให้ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ท างานไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึง
ระบบการท างานจะประกอบดว้ยส่วนประกอบส าคญั 3 ส่วนคือ                                     

 ฐานขอ้มูล ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ จะไม่มีหนา้ท่ีสร้าง คน้หา หรือปรับปรุงขอ้มูล
ในฐานขอ้มูลขององค์การ เน่ืองจากระบบขอ้มูลขององค์การเป็นระบบขนาดใหญ่มี
ข้อมูลหลากหลายและเก่ียวข้องกับข้อมูลหลายประเภท แต่ ระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ  จะมีฐานขอ้มูลของตวัเอง ซ่ึงจะมีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัจากอดีตถึง
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ปัจจุบนัและน ามาจดัเก็บ เพื่อให้ง่ายต่อการคน้หา ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเก็บไวอ้ย่าง
สมบูรณ์ ครบถว้น และแน่นอน เพื่อรอการน าไปประมวลผลประกอบการตดัสินใจ 
ขณะเดียวกนั ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ อาจจะต่อเช่ือมกบัระบบฐานขอ้มูลของ
องคก์าร เพื่อดึงขอ้มูลส าคญับางประเภทมาใชง้าน 

 ฐานแบบจ าลอง มีหน้าท่ีรวบรวมแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และแบบจ าลองในการ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีส าคญั เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ช้ปกติ ระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ จะถูกพฒันาข้ึนมาตามจุดประสงคเ์ฉพาะอย่าง ดงันั้น ระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ จะประกอบดว้ยแบบจ าลองท่ีต่างกนัตามวตัถุประสงคใ์นการน าไปใช ้

 ระบบชุดค าสั่งของ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ เป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกในการโตต้อบระหว่างผูใ้ชก้บัฐานขอ้มูลและฐานแบบจ าลอง โดยระบบ
ชุดค าสั่งของ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจะมีหนา้ท่ีจดัการ ควบคุมการพฒันา จดัเก็บ 
และเรียกใชแ้บบจ าลองต่างๆ โดยระบบชุดค าสั่งของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ จะมี
หน้าท่ีจัดการ ควบคุมการพัฒนา จัดเก็บ และเรียกใช้แบบจ าลองต่างๆเพื่อน ามา
ประมวลผลกับขอ้มูลขากฐานข้อมูล นอกจากน้ีระบบชุดค าสั่งยงัมีหน้าท่ีให้ความ
ช่วยเหลือผูใ้ช้ในการโตต้อบกบั ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ โดยท่ีสามารถแสดง
ความสมัพนัธ์ของส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนคือ  ผูใ้ช,้ ฐานแบบจ าลอง, ฐานขอ้มูล 

  2.1.1.3. ขอ้มูล เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกส่วนของระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ไม่ว่า
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ จะประกอบดว้ยอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และไดรั้บการออกแบบการท างาน
ใหส้อดคลอ้งกนัและเหมาะสมกบัการใชง้านมากเพียงใด ถา้ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประมวลผลไม่มี
คุณภาพเพียงพอแลว้ก็จะไม่สามารถช่วยสนับสนุนการตดัสินใจของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงยงั
อาจจะสร้างปัญหา หรือความผิดพลาดในการตัดสินใจข้ึนได้ ข้อมูลท่ีจะน ามาใช้กับ ระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจ จะแตกต่างจากขอ้มูลในระบบสารสนเทศอ่ืน โดยท่ีขอ้มูล ระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจท่ีเหมาะสม สมควรท่ีจะมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

 มีปริมาณพอเหมาะแก่การน าไปใชง้าน 
 มีความถูกตอ้งและทนัสมยัในระดบัท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
 สามารถน ามาใชไ้ดส้ะดวก รวดเร็ว และครบถว้น 
 มีความยดืหยุน่และสามารถน ามาจดัรูปแบบ เพื่อการวิเคราะห์ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม                                                                                     
2.1.1.4  บุคลากร เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

เน่ืองจากบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบั ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ตั้งแต่ การก าหนดเป้าหมายและความ
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ตอ้งการ การพฒันา ออกแบบ และการใช ้ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ซ่ึงสามารถแบ่งบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบั ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

 ผูใ้ช ้เป็นผูใ้ชง้านโดยตรงของระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารในระดบั
ต่างๆตลอดจนนักวิเคราะห์และผูเ้ช่ียวชาญทางด้านธุรกิจท่ีตอ้งการขอ้มูลส าหรับ
ประกอบการตดัสินใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ผูส้นับสนุน ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ได้แก่ ผูค้วบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 
ผูพ้ฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผูจ้ ัดการขอ้มูลและท่ีปรึกษาเก่ียวกับระบบ 
เพื่อให ้ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ มีความสมบูรณ์ และสามารถด าเนินงานอยา่งเตม็
ประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

   เราจะเห็นวา่หวัใจส าคญัของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีดีจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเหมาะสมท่ีสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัระบบ มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถท างาน
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามความตอ้งการขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
2.1.2 คุณสมบัติของระบบสนับสนุนการตดัสินใจ  

พฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันท าให้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
สามารถช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจแกปั้ญหา โดยน าขอ้มูลท่ีจ าเป็น แบบจ าลองในการตดัสินใจท่ี
ส าคญั และชุดค าสั่งท่ีง่ายต่อการใชง้านรวมเขา้เป็นระบบเดียว เพื่อสะดวกต่อในการใชง้านของผูใ้ช ้
โดยท่ีระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีเหมาะสมควรมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี  

 ง่ายต่อการเรียนรู้และใชง้านเน่ืองจากผูใ้ชอ้าจมีทกัษะทางสารสนเทศท่ีจ ากดั ตลอดจน
ความเร่งด่วนในการใชง้านและความตอ้งการของปัญหา ท าให้ระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ ตอ้งมีความสะดวกต่อผูใ้ช ้

 สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยท่ี ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจท่ีดีตอ้งสามารถส่ือสารกบัผูใ้ชอ้ยา่งฉบัพลนั โดยตอบสนองความตอ้งการและ
โตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดท้นัเวลา โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนั ท่ีตอ้งการความรวดเร็วใน
การแกปั้ญหา 

 มีขอ้มูลและแบบจ าลองส าหรับสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของปัญหา 

 สนับสนุนการตดัสินใจแบบก่ึงโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงแตกต่างจากระบบ
สารสนเทศส าหรับปฏิบติั งานท่ีจดัการขอ้มูลส าหรับงานประจ าวนัเท่านั้น 
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 มีความยืดหยุ่นท่ีจะสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูใ้ช ้เน่ืองจากลกัษณะ
ของปัญหาท่ีมีความไม่แน่นอน และเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากน้ีผูจ้ดัการ
จะเผชิญหน้ากับปัญหา  ท่ีมีความไม่แน่นอนและเปล่ียนแปลงทางสถานการณ์  
นอกจากน้ีผูจ้ดัการจะเผชิญกบัปัญหาในหลายลกัษณะจึงตอ้งการระบบสารสนเทศท่ี
ช่วยจดัรูปขอ้มูลท่ีไม่ซบัซอ้นและง่ายต่อการตดัสินใจ                                                                              

คุณสมบติัของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ในการท างานของ
ระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดจ้ากหลายองคก์ารสนบัสนุนให้
มีการพฒันาหรือซ้ือระบบสารสนเทศท่ีช่วยใหก้ารตดัสินใจของผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพข้ึน 
 
2.1.3  ความแตกต่างระหว่างระบบสนับสนุนการตดัสินใจกบัระบบสารสนเทศอ่ืน 

 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ให้ความส าคญักบัการน าสารสนเทศไปประกอบการ
ตัดสินใจของผูใ้ช้ มิใช่การรวบรวม การหมุนเวียน และการเรียกใช้ขอ้มูลในงาน
ประจ าวนัเหมือนระบบสารสนเทศส าหรับการปฏิบติัการ 

 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ถูกพฒันาให้สามารถจดัการขอ้มูล เพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจในปัญหาก่ึงโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงมกัจะเป็นปัญหาของผูจ้ดัการ
ระดบักลางและผูบ้ริหารระดบัสูง ขณะท่ีระบบสารสนเทศในส านกังานจะเก่ียวขอ้งกบั
การท างานประจ าวนัของพนกังาน หรือหวัหนา้งานระดบัตน้ 

 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ถูกพฒันาใหเ้หมาะสมกบัการแกปั้ญหาของผูใ้ช ้โดยตอ้ง
มีความยดืหยุน่ สมบูรณ์และสะดวกต่อการใชง้าน ซ่ึงแตกต่างจากระบบสารสนเทศใน
การปฏิบติังานท่ีเกบ็รวบรวม จดัระเบียบ และจดัการสารสนเทศทัว่ไปขององคก์าร 

 ปัจจุบนั ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจมีแนวโน้มท่ีจะถูกพฒันาข้ึนใหเ้หมาะสมกบัการ
ใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เน่ืองจากการขยายตัวของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในกลุ่มบุคคลระดบัต่างๆขององคก์าร รวมทั้งบุคลากรในระดบั
ผูบ้ริหารขององคก์ารท่ีมีความสนใจและมีความรู้ในเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน 

 ผูใ้ช้มีส่วนส าคัญในการออกแบบและการพัฒนา  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
เน่ืองจากปัญหาในการตดัสินใจจะมีลกัษณะท่ีเฉพาะตวั ตลอดจนผูใ้ช้แต่ละคนจะ
เก่ียวขอ้งกับปัญหา หรือมีความถนัดในการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน 
ประกอบกบัผูใ้ชส่้วนมากจะมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศสูงข้ึน ปัจจุบนัการ
พฒันา ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ จะนิยมใช้วิธีการทดลองปฏิบติัแบบตอบโต ้
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(Interactive) หรือการท าต้นแบบ (Prototyping Approach) เพื่อทดลองใช้และพฒันา
ระบบอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจของผูใ้ช ้

 
2.2 คลงัข้อมูล  

คลงัขอ้มูล หมายถึง ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ขององคก์รหรือหน่วยงานหน่ึงๆ ซ่ึงเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลระบบงานประจ าวนั หรือเรียกอีกอยา่งว่า operational database และฐานขอ้มูล
อ่ืนภายนอกองค์กร หรือเรียกว่า external database โดยข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บในคลังข้อมูลนั้ น มี
วตัถุประสงคใ์นการน ามาใชง้านและมีลกัษณะของการจดัเก็บแตกต่างไปจากขอ้มูลในฐานขอ้มูล
ระบบงานอ่ืน โดยขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจะถูกน ามาใช้เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจบริหารงานของ
ผูบ้ริหาร โดยเฉพาะการเป็นขอ้มูลพื้นฐานใหก้บัระบบงาน เพื่อการบริหารงานอ่ืน เช่น ระบบ ระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจ  และระบบ CRM เป็นตน้   
2.2.1 คุณลกัษณะเฉพาะของคลงัข้อมูล 
 จากนิยามของคลงัขอ้มูลท่ีบอกถึงความแตกต่างกนัระหวา่งคลงัขอ้มูลกบัฐานขอ้มูล
ปฏิบติัการซ่ึงสามารถสรุปคุณลกัษณะของคลงัขอ้มูลไดด้งัน้ี 
2.2.1.1 Subject oriented หรือการแบ่งโครงสร้างตามเน้ือหา หมายถึง คลงัขอ้มูลถูกออกแบบมา
เพื่อมุ่งเนน้ไปในแต่ละเน้ือหาท่ีสนใจ ไม่ไดเ้นน้ไปท่ีการท างานหรือกระบวนการแต่ละอยา่ง
โดยเฉพาะเหมือนอยา่งฐานขอ้มูลปฏิบติัการในส่วนของรายละเอียดขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ในระบบทั้งสอง
แบบกจ็ะแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการใชง้านดว้ยเช่นกนั คลงัขอ้มูลจะไม่จ ากดัเกบ็ขอ้มูลท่ีไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ ในขณะท่ีขอ้มูลนั้นจะถูกเกบ็ไวใ้น
ฐานขอ้มูลปฏิบติัการหากมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างาน 
 

 
รูปที ่2.2 กระบวนการท างานของ Subject Oriented 
2.2.1.2 Integration หรือการรวมเป็นหน่ึง ซ่ึงถือไดว้่าเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของคลงัขอ้มูล 
คือการรวบรวมขอ้มูลจากหลายฐานขอ้มูลปฏิบติัการเขา้ดว้ยกนั และท าใหข้อ้มูลมีมาตรฐานเดียวกนั 
เ ช่น  ก าหนดให้ มี ค่ าตัวแปรของข้อ มูลในเ น้ือหาเ ดียวกันให้ เ ป็นแบบเ ดียวกันทั้ งหมด 
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2.2.1.3 Time variant หรือความสัมพนัธ์กบัเวลา หมายถึงขอ้มูลในคลงัขอ้มูล จะตอ้งจดัเก็บโดย
ก าหนดช่วงเวลาเอาไว ้โดยจะสัมพนัธ์กบัการด าเนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจนั้น เพราะในการตดัสิน
ดา้นการบริหารจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลา แต่ละจุดของขอ้มูลจะเก่ียวขอ้งกบั
จุ ด ข อ ง เ ว ล า แ ล ะ ข้อ มู ล แ ต่ ล ะ จุ ด ส า ม า ร ถ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กัน ไ ด้ ต า ม แ กนขอ ง เ ว ล า 
2.2.1.4 Non volatile หรือความเสถียรของขอ้มูล หมายถึงขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจะไม่เปล่ียนแปลงบ่อย 
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมขอ้มูลใหม่ หรือการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลเดิมท่ีบรรจุอยูแ่ลว้ ผูใ้ชท้  าไดเ้พียง
การเขา้ถึงขอ้มูลเท่านั้น 

        
รูปที ่2.3 ความเสถียรของข้อมูล (Non-Volatile) 

 
2.2.2 สถาปัตยกรรมคลงัข้อมูล (Data Warehouse Architecture  DWA)     DWA เป็นโครงสร้าง
มาตรฐานท่ีใชบ่้อย เพื่อให้เขา้ใจแนวคิด และกระบวนการของคลงัขอ้มูลนั้นๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้
คลงัขอ้มูลแต่ละระบบอาจจะมีรูปแบบท่ีไม่เหมือนกนัได ้เพื่อให้เหมาะสมกบัองคก์รนั้นๆ ทั้งน้ี
ส่วนประกอบต่างๆ ภายใน DWA ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
2.2.2.1 Operational database หรือ external database layer ท าหนา้ท่ีจดัการกบัขอ้มูลในระบบงาน

ปฏิบติัการหรือแหล่งขอ้มูลภายนอกองคก์ร 
2.2.2.2 Information access layer เป็นส่วนท่ีผู ้ใช้ปลายทางติดต่อผ่านโดยตรง  ประกอบด้วย

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ท่ีใช้ในการแสดงผลเพื่อวิเคราะห์  โดยมีเคร่ืองมือช่วย เป็น
ตวักลางท่ีผูใ้ชใ้ชติ้ดต่อกบัคลงัขอ้มูล โดยในปัจจุบนัเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน
อย่างรวดเร็วนั้นคือ Online Analytical Processing Tool หรือ OLAP tool ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ท่ีซบัซอ้น และแสดงขอ้มูลในรูปแบบหลายมิติ 

2.2.2.3 Data access layer เป็นส่วนต่อประสานระหว่าง Information access layer กบั operational 
layer 
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2.2.2.4 Data directory (metadata) layer เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน และเป็นการเพิ่มความเร็ว
ในการเรียกและดึงขอ้มูลของคลงัขอ้มูล 

2.2.2.5 Process management layer ท าหนา้ท่ีจดัการกระบวนการท างานทั้งหมด 
2.2.2.6 Application messaging layer เป็น Middle ware ท าหน้าท่ีในการส่งขอ้มูลภายในองค์กร

ผา่นทางเครือข่าย 
2.2.2.7 Data warehouse (physical) layer เ ป็นแหล่ง เก็บข้อ มูลของทั้ ง  information data และ 

external data ในรูปแบบท่ีง่ายแก่การเขา้ถึงและยดืหยุน่ได ้
2.2.2.8 Data staging layer เป็นกระบวนการการแกไ้ข และดึงขอ้มูลจาก external database 

2.2.3 การเคล่ือนทีข่องข้อมูลในคลงัข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ภายในคลงัขอ้มูลมีการเคล่ือนท่ีของขอ้มูล 5 ประเภท ดงัน้ี 
2.2.3.1 In flow คือการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลอ่ืนเข้าสู่คลังข้อมูลทั้ งฐานข้อมูลภายในและ

ภายนอกองคก์ร โดยในขั้นน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงโรงสร้างขอ้มูล การท า De normalize 
การลบหรือการเพิ่มฟิลด์เพื่อให้ขอ้มูลทั้งหมดอยู่ในเน้ือหาท่ีสนใจเดียวกนั ในขั้นตอนน้ี
อาจใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ data warehouse tool 

2.2.3.2 Up flow เม่ือขอ้มูลท่ีเราตอ้งการอยูใ่นคลงัขอ้มูลแลว้ ในบางคร้ังอาจตอ้งมีการเพิ่มคุณค่า
ให้กบัขอ้มูลดว้ยเพื่อให้ขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุดต่อการน าเคร่ืองมือ
มาใช ้ซ่ึงไดแ้ก่การจดักลุ่มขอ้มูลหาค่าทางสถิติท่ีซบัซอ้น จดัขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบหรือ 
Templeมาตรฐาน 

2.2.3.3 Down flow เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่า และไม่อยู่ในเน้ือหาท่ี
องคก์รสนใจออกไปจากคลงัขอ้มูลขององคก์ร 

2.2.3.4 Outflow เป็นขั้นตอนท่ีผูใ้ชเ้รียกใชข้อ้มูลในคลงัขอ้มูลผา่นเคร่ืองมือต่างๆ โดยการเรียกใช้
อาจมีเพียงขอเรียกเป็นคร้ังคราวเป็นประจ าทุกวนั/เดือน หรือแมก้ระทัง่ตอ้งการแบบทนัที 

2.2.3.5 Meta flow ขอ้มูลท่ีจดัเก็บในคลงัขอ้มูลจะถูกท าขอ้มูลไวอี้กชุดหน่ึง เป็นแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลนั้น หรือแมก้ระทัง่ท่ีอยูข่องขอ้มูลนั้นในคลงัขอ้มูลและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.4 วธีิการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลงัข้อมูล 
วิธีการน้ีถูกเสนอโดย   Kimball  ในปี 1996   เรียกว่าระเบียบวิธี   9 ชั้น   หรือ    Nine-Step 

Methodology โดยวิธีการน้ีเร่ิมจากการออกแบบจากส่วนยอ่ยท่ีแสดงถึงแต่ละระบบงานขององคก์ร 
หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า  Data Mart   โดยเม่ือออกแบบแต่ละส่วนส าเร็จแลว้   จึงน ามารวมกนัเป็น
คลงัขอ้มูล ขององคก์รในขั้นสุดทา้ย ซ่ึงขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.2.4.1 ก าหนด Data Mart คือการเลือกว่าจะสร้าง Data Mart ของระบบงานใดบา้ง และระบบงาน
ใดเป็นระบบงานแรกโดยองค์กรจะตอ้งสร้าง E-R model ท่ีรวมระบบงานทุกระบบของ
องคก์รไว ้แสดงการเช่ือมโยงของแต่ละระบบงานอยา่งชดัเจน และส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการ
เลือกระบบงานท่ีจะเป็น Data Mart แรกนั้น มี 3 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ จะตอ้งสามารถ
พฒันาออกมาไดท้นัตามเวลาท่ีตอ้งการ โดยอยู่ในงบประมาณท่ีก าหนดไวแ้ละตอ้งตอบ
ปัญหาทางธุรกิจให้แก่องค์กรได้ ดังนั้ น Data Mart แรกควรจะเป็นของระบบงานท่ีน า
รายไดเ้ขา้มาสู่องคก์รได ้เช่น ระบบงานขายเป็นตน้ 

2.2.4.2 ก าหนด fact table ของ Data Mart คือก าหนดเน้ือหาหลกัท่ีควรจะเป็นของ Data Mart โดย
การเลือก Entity หลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวกบั Entity นั้นๆ ออกมาจาก E-R model ของ
องคก์รนั้นหมายถึงวา่จะท าใหเ้ราทราบถึง dimension table ท่ีควรจะมีดว้ย 

2.2.4.3 ก าหนด Attribute ท่ีจ  าเป็นในแต่ละ dimension table คือการก าหนด Attribute  ท่ีบอกหรือ
อธิบายรายละเอียดของ dimension ได้ ทั้ งน้ี Attribute  ท่ีเป็น primary key ควรเป็นค่าท่ี
ค  านวณได้ กรณีท่ีมี Data Mart มากกว่าหน่ึง Data Mart มี dimension เหมือนกัน นั่น
หมายถึงว่า  Attribute  ใน dimension นั้นจะตอ้งเหมือนกนัทุกประการ นั้นไม่อาจจะแกไ้ข
ปัญหาการจดัเก็บขอ้มูลซ ้ าซอ้น อนัน ามาสู่ความแตกต่างกนัของขอ้มูลชุดเดียวกนั ปัญหาน้ี
จึงเป็นการดีท่ีจะมีการใช้ dimension table ร่วมกันในแต่ละ fact table ท่ีจ  าเป็นต้องมี 
dimension ดงักล่าว โดยเรียก dimension table ลกัษณะแบบน้ีว่า conformed และเรียก fact 
table ว่า fact constellation เราสามารถก าหนดขอ้ดีของการใช ้dimension table ร่วมกนัได้
ดงัน้ี 
 แน่ใจไดว้า่ในแต่ละรายงานจะออกมาสอดคลอ้งกนั 
 สามารถสร้าง Data Mart ในเวลาต่างๆ กนัได ้
 สามารถเขา้ถึง Data Mart โดยผูพ้ฒันากลุ่มอ่ืนๆ 
 สามารถรวบรวม Data Mart หลายๆ อนัเขา้ดว้ยกนั 
 สามารถออกแบบคลงัขอ้มูลร่วมกนัได ้

2.2.4.4 ก าหนด Attribute ท่ีจ  าเป็นใน fact table โดย Attribute หลกัใน fact table จะมาจาก primary 
key ในแต่ละ dimension table นอกจากน้ีแลว้ ยงัสามารถมี Attribute ท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ ประกอบ
อยู่ด้วย เช่น Attribute ท่ีได้จากการค านวณค่าเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นส าหรับการคงอยู่ของ 
Attribute อ่ืนใน fact table เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า measure การก าหนด Attribute น้ีไม่ควรจะ
เลือก Attribute ท่ีค  านวณไม่ได ้เช่นเป็นตวัหนังสือหรือไม่ใช่ตวัเลข เป็นตน้ และไม่ควร
เลือก Attribute ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของ fact table ท่ีเราสนใจดว้ย 
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2.2.4.5 จัดเก็บค่าการค านวณเบ้ืองต้นใน fact table คือการจัดเก็บท่ีได้จากการค านวณให้เป็น 
Attribute ใน fact table ถึงแมว้่าจะสามารถหาค่าไดจ้าก Attribute อ่ืนๆ ก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อให้
การสอบถามมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถท างานดว้ยความเร็วท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากไม่ตอ้ง
ค านวณค่าใหม่ทั้งหมด ถึงแมว้า่จะเกิดความซ ้าซอ้นของขอ้มูลในการจดัเกบ็บา้งกต็าม 

2.2.4.6 เขียนค าอธิบาย dimension table ทั้ งน้ีก็เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถใช้งาน Data mart ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพราะเกิดความเขา้ใจอยา่งดีในส่วนต่างๆ 

2.2.4.7 ก าหนดระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูล โดยอาจจะเป็นการจดัเก็บเพียงช่วง
ระยะเวลา 1-2 ปี หรือนานกว่านั้น ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการขององคก์ร เน่ืองจากองคก์รแต่
ละประเภทมีความตอ้งการในการจดัเก็บขอ้มูลต่างช่วงเวลากนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความจ าเป็น
หรือขอ้ก าหนดในการด าเนินธุรกิจมีขอ้สังเกตอยู่ 2 ประการท่ีน่าสนใจและส าคญัส าหรับ
การออกแบบAttribute ในเร่ืองของการจดัเกบ็ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บไวน้านเกินไปมกัเกิดปัญหาการอ่าน หรือแปลขอ้มูลนั้นๆ จากแฟ้ม

หรือเทปเก่า 
 เม่ือมีการน ารูปแบบเก่าของ dimension table มาใชอ้าจเกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงของ 

dimension อยา่งชา้ๆ ได ้
2.2.4.8 การติดตามปัญหาการเปล่ียนแปลงของ dimension อย่างชา้ๆ คือ การเปล่ียนเอา Attribute 

ของ dimension table เก่ามาใชแ้ลว้ส่งผลกระทบต่อขอ้มูลปัจจุบนัของ dimension table โดย
สามารถแบ่งประเภทของปัญหาท่ีเกิดได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 เกิดการเขียนทบัขอ้มูลใหม่โดยขอ้มูลเก่า 
 เกิด record ใหม่ๆ ข้ึนใน dimension 
 เกิด record ท่ีมีทั้งค่าเก่าและใหม่ปนกนัไป 

2.2.4.9 ก าหนดคิวร่ีเป็นการออกแบบดา้นกานภาพเพื่อให้ผูใ้ชเ้กิดความสะดวกในการใชง้านและ
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือด าเนินการทั้ง 9 ขั้นตอนส าหรับแต่ละ Data Mart
เสร็จแลว้ จึงจะน าทั้งหมดมารวมกนัเป็นภาพของคลงัขอ้มูลขององคก์รต่อไป 

2.2.5 การแปลงข้อมูลเข้าสู่ Data Mart 
 เม่ือเราออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับแต่ละ Data Mart เสร็จแลว้ ขั้นตอนต่อไปท่ีส าคญัยิง่ก็คือ
การน าขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลไปแปลงใหอ้ยูใ่นแพลตฟอร์มของฐานขอ้มูลท่ีไดอ้อกแบบไว ้นัน่ก็คือ
การแปลงขอ้มูล หรือ Extraction Transformation and Loading (ETL) นั่นเอง    โดยท่ีคุณภาพของ
การแปลงขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับการสร้างคลงัขอ้มูล จะแตกต่างกนัไปตามคลงัขอ้มูลท่ีแต่
ละองคก์รตอ้งการ โดยท่ีการแปลงขอ้มูลหมายรวมตั้งแต่การวิเคราะห์แหล่งขอ้มูล ก าหนดการส่ง
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ขอ้มูลรวบรวมหรือสร้างขอ้มูลภายนอก วางแผนและสร้าง  รูทีนของการแปลงขอ้มูล และตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดส้ามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
2.2.5.1 วิเคราะห์แหล่งขอ้มูล เช่น ปริมาณของขอ้มูล จ านวนและชนิดของการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล 

แพลตฟอร์มและภาษาโปรแกรมท่ีใช ้เป็นตน้ 
2.2.5.2 ยา้ยขอ้มูลท่ีตอ้งการจากระบบเดิมมาไวใ้นบริเวณท่ีใชป้รับแต่งขอ้มูล หรือเรียกบริเวณน้ีว่า 

staging area เพื่อน ามาเลือกเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการแปลงขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
หรือการท าความสะอาดขอ้มูล 

2.2.5.3 ก าหนด primary key ของ fact table และ dimension table และก าหนด foreign key ระหว่าง 
fact table กบั dimension table 

2.2.5.4 ย้ายข้อ มูล ท่ีท าความสะอาดแล้วจาก  staging area ลง สู่ เ ซิ ร์ฟ เวอ ร์ของData Mart               
  

2.2.5.5 สร้าง metadata ของแต่ละData Mart โดยเกบ็รายละเอียดของขอ้มูลการ Update  และส่งออก
ไปไวใ้น Data Mart 

2.2.5.6 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ซ่ึงจะตอ้งกระท าตลอดทั้งกระบวนการแปลงขอ้มูลจ าท า
ไดด้งัน้ี 
 ตรวจสอบผลรวมทั้งหมดของจ านวนขอ้มูลท่ีดึงมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีเพิ่มเขา้ไป 
 ตรวจแกข้อ้มูลในระบบเดิมของแหล่งขอ้มูล หรือในรูทีนของการแปลง ซ่ึงควรจะเก็บ

ขอ้มูลในการตรวจแกไ้วใ้น metadata ของการแปลงขอ้มูลดว้ย 
 ตรวจสอบค่าของขอ้มูลใหถู้กตอ้งในกระบวนการรวบรวมขอ้มูล 
 ตรวจสอบผลรวมของขอ้มูลหลงัจากยา้ยขอ้มูลลงสู่ Data Mart แลว้ 
คลงัขอ้มูลเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของระบบงานปฏิบติังานประจ าวนัของ

องคก์ร แลว้น ามาแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ ท่ีเหมาะสมในการเกบ็และสะดวกในการใชง้าน แลว้
จึงน าขอ้มูลนั้นเขา้ไปเกบ็ในคลงัขอ้มูล 

การพฒันาหรือสร้างคลงัขอ้มูลจะเป็นวิธีการหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาในการความล่าชา้ของ
การใชส้ารสนเทศ รวมถึงการท าขอ้มูลท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือ พร้อมท่ีจะน าไปจดัท า
รายงานในแบบต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนระบบการตดัสินใจของผูบ้ริหารต่อไป 
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ในยุคปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เช่นเดียวกนั 
ระบบธุรกิจก็มีการแข่งขนักนัค่อนขา้งรุนแรง และมากข้ึนดว้ย จึงเป็นส่ิงท่ีเราหลีกเล่ียงไม่ได ้เลยว่า
การท่ีองค์กรจะอยู่รอดได้นั้ นจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและทันท่วงที เพื่อ
สนบัสนุนการตดัสินใจอยา่งรวดเร็วและสามารถน าไปวางแผน หรือ โตต้อบปัญหา เชิงธุรกิจไดท้นั
ต่อเหตุการณ์ ให้กบัผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รการท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้มูล สารสนเทศเหล่านั้น หน่ึง
จ าเป็นตอ้งมีการแสวงหาหนทาง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดม้าก เพราะว่าขอ้มูลเหล่านั้นมิใช่
ขอ้มูล ภายในองคก์รเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลขององคก์ร ท่ีเป็นคู่แข่งหรือเป็นขอ้มูลของ องคก์ร
อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนักบัเราก็เป็นไปได ้สองการเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณค่าจากกอง
ข้อมูลท่ีมีขนาดมหึมา เพื่อให้แน่ใจว่าระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมานั้ นเป็นข้อมูล
สารสนเทศท่ี สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รได ้เพื่อเอาชนะ
อุปสรรคเหล่าน้ีจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบท่ีสามารถช่วยเตรียมขอ้มูลท่ีลึกซ้ึง และมีคุณค่าทางกิจกรรม
ทางธุรกิจใหแ้ก่องคก์รได ้

ปัจจุบนัการวางแผนทางกลยทุธ์ของบริษทันั้นจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลมากมาย ซ่ึงการวิเคราะห์
ขอ้มูล ทางดา้นการตลาด การขาย การเงิน การผลิตนั้นจะตอ้งทนักบัเหตุการณ์ซ่ึงมีขอ้มูลเกิดข้ึนเป็น
ประจ าทุกวัน ดังนั้ นการจัดท ารายงาน จะต้องมีการแก้ไขบ่อย และมีความยุ่งยาก Business 
Intelligence คือ ซอฟต์แวร์ท่ีน าขอ้มูลท่ีมีอยู่เพื่อจัดท ารายงานในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับ
มุมมองในการวิเคราะห์   และตรงตามความต้องการของผูใ้ช้งาน  และใช้ส าหรับวิเคราะห์
ขอ้มูล  ของงานในมุมมองต่างๆ   ตามแต่ละแผนก  เช่น 
- วิเคราะห์การด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อการตดัสินใจดา้นการลงทุนส าหรับผูบ้ริหาร 
- วิเคราะห์และวางแผนการขาย / การตลาด เพื่อประเมินช่องทางการจ าหน่าย ฯลฯ 
- วิเคราะห์สินคา้ท่ีท าก าไร สูงสุด / ขาดทุนต ่าสุด เพื่อการวางแผนงานดา้นการตลาด และการผลิต 
- วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อยอดขายของสินคา้ ฯลฯ 
- วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งขนั ฯลฯ 
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BI ONE Solutions ก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือน มกราคม พ.ศ.2557 เน่ืองจากตอ้งการพฒันากระบวนการ
ตดัสินของธุรกิจโดยอาศยัขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงจากฐานขอ้มูล ซ่ืงในยุคปัจจุบนัเทคโนโลโยถูก
น ามาใช้ส าหรับพฒันา BI คือคลังข้อมูลท่ีจะท าให้เกิดเทคโนโลยีท่ีท าให้องค์กรตอบค าถาม 
ตดัสินใจ และจดัการไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  า มีการจดัท ารายงานในรูปแบบต่างๆ จากการดึงขอ้มูล
จากฐานขอ้มูลและคลงัขอ้มูลจ านวนมาก เพื่อช่วยในการวางแผน บริหารงานในองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ เช่น วิเคราะห์และวางแผนการขายเพื่อประเมิน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย วิเคราะห์สินคา้ ท่ีท าก าไรสูงสุด หรือขาดทุนต ่าสุด เพื่อวางแผนการตลาด 
การผลิต วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อยอดขายสินคา้ นอกจากน้ียงัช่วยสนับสนุนระบบการ
บริหารงานและการประเมินผลการด าเนินการอีกด้วย ในอดีตระบบธุรกิจ Software ถูกน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนและด าเนินการท่ีสูง
มาก จุดเด่นของ BI ONE คือ 

1. ใช้งานง่ายโดยผูใ้ช้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านฐานขอ้มูล เม่ือผูใ้ช้เลือกรายการท่ี
ตอ้งการแลว้ระบบจะสามารถผลิตผลลพัทไ์ดต้ามตอ้งการ 

2. ขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นย  า ท าให้สามารถใช้ขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบคู่แข่งในเชิงกลยทุธ์ 

3. สามารถดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลและคลงัขอ้มูลท่ีหลากหลายทั้งภายในและภายนอกมา
ท าการวิเคราะห์ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเขียนโปรแกรมหรือ Coding เช่น Excel Access 
SQL Server และ Oracle เป็นตน้ 

4. สามารถน าขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบของตารางไปใชง้านในโปรแกรมท่ีสามารถค านวณ 
ท าตาราง สร้างกราฟหรือ Chart ไดท้นัที 

แนวโนม้ของสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจมีการพฒันาในรูปแบบ ท่ีมีการแข่งขนักนัสูงและ
ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอีกทั้ง ยงัมีการเสริมศกัยาภาพในแง่ของการขบัเคล่ือนธุรกิจทั้งดา้น
การจดัการในรูปแบบการแข่งขนัท่ีคุณภาพของตวัสินคา้ ราคาท่ีก่อเกิดความไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งขนั 
ช่องทางจดัจ าหน่ายให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและการจดัท าการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงการแจกสินคา้ตวัอย่างให้กบัผูบ้ริโภคในการเปิดตลาดใหม่ๆส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงของ
องคก์รพยายามท าความเขา้ใจและหาวิธีการพฒันาเพื่อสร้างความหยัง่ถึงทางธุรกิจ หรือท่ีเรียกว่า
ระบบธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence – BI) ให้กบัองคก์รของตนในปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่า
ความตอ้งการดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแลว้ ดว้ยเหตุผล
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หลักๆก็คือองค์กรหลายแห่งยงัคงประสบปัญหาในการบริหารจัดการตน้ทุนในแง่ของการจัด
จ าหน่าย การก าหนดราคาให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั และการ
บริหารจดัการทรัพยากรขอ้มูลท่ีมีอยู่รวมถึงการน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การผลกัดนัการตดัสินใจทางธุรกิจ 

ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา โซลูชั่นทางดา้นระบบวิเคราะห์ขอ้มูลขององค์กรหรือ
ระบบบิสสิเนสอินเทลลิเจนท ์(Business Intelligence “BI”)ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วนส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจ ในขณะท่ีหลายองคก์รประสบความส าเร็จในการน าระบบวิเคราะห์น้ีไปใชเ้พื่อ
ตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของผูใ้ชง้าน เช่น การเรียกดูขอ้มูลการท ารายงาน การวิเคราะห์การ
จดัท า Dashboard การวางแผน หรือการคาดการณ์แนวโนม้ทางธุรกิจ ยงัมีองคก์รอีกเป็นจ านวนมาก
ท่ีพบกบัอุปสรรคในการพฒันาระบบและการพยายามเร่ิมใชร้ะบบในองคก์รซ่ึงอุปสรรคท่ีส าคญัก็
คือความซับซ้อนและความยากต่อการใช้งานของตวัเคร่ืองมือนั่นเองท่ีขาดการยอมรับจากผูใ้ช้
โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่มีพื้นฐานดา้นเทคนิคมาก่อน 

ระบบท่ีเป็นท่ียอมรับของผูใ้ช้งานนั้นจะตอ้งง่ายและสามารถปรับเปล่ียนให้เขา้กบัการ
ท างานในชีวิตประจ าวนั ยกตวัอย่างเช่น การท่ีผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงและวิเคราะห์ขอ้มูลไดจ้าก
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของการใช้งานและความสะดวกเช่น เว็บเบราเซอร์ 
โทรศพัท์มือถือ แก็ดเจ็ทบนเดสก์ท็อป โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล เป็นตน้ โดยท่ีเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีสามารถเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลขององคก์รและแสดงผลท่ีตรงกนัไม่วา่ผูใ้ชง้านจะเรียกดูขอ้มูล
ดว้ยเคร่ืองมือชนิดใด 
2.2 วิเคราะห์สภาพตลาด (MARKET SITUATION) 

ขอ้มูลจาก “http://marketeer.co.th/2014/08/software” ตลาดซอฟท์แวร์ไทย พบว่าตลาด
ซอฟทแ์วร์ไทยปี 2557 เติบโต 8.6% สูงกวา่ GDP ประเทศท่ีเติบโตเพียง 1.5% โดยธุรกิจท่ีลงทุนดา้น
ซอฟทแ์วร์มากท่ีสุดคือภาคการเงิน และในปี 2558 ถา้ไม่มีปัญหาดา้นการเมืองและเศรษฐกิจคาดว่า
ตลาดซอฟทแ์วร์ท่ีผลิตในประเทศไทยจะกลบัมาเติบโตมากกวา่ 2 หลกั 
Oracle ก าลงัเขา้สู่ตลาด business Intelligence (BI) ซ่ึง technology ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2006 
ท่ีผ่านมา BI คือ tool หรือระบบท่ีช่วยในการวางยทุธศาสตร์กระบวนการท างานขององคก์ร ระบบ
เหล่าน้ีจะช่วยรวบรวม และวิเคราะห์ ขอ้มูล เม่ือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
เม่ือตน้เดือนท่ีผ่านมา Oracle ออก Business Intelligence Suite ซ่ึงมีแกนหลกัเป็นระบบของ Seibel 
ท่ี Oracle ซ้ือมาเม่ือกนัยายน ปีท่ีแลว้ผูบ้ริหารของ Oracle ประจ า Asia Pacific บอกว่า ถึงแม ้Siebel 
จะไม่ไดมี้ช่ือเสียงดา้น bi เพราะเป็นบริษทัผลิต CRM แต่ความจริงแลว้ท่ี oracle ซ้ือ Siebel ก็เพราะ
ความสามารถดา้น biของ seibel sulution นัน่เอง BI suite ของ Oracle ซ่ึงรวม Oracle BI middleware 
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เขา้กบั Siebel Business Analytics มีจุดเด่น คือ สามารถท างานร่วมกบัระบบเดิมขององคก์รไดท้นัที 
(hot-pluggable) ซ่ึงหมายความว่า bi suite น้ีท างานร่วมกับ database อ่ืน ท่ีไม่ใช่ Oracle ได้ เช่น 
Microsoft's SQL Server และ IBM's DB2 อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลกัของ BI suite อยู่ท่ีลูกคา้ท่ีใช ้
Oracle database อยูแ่ลว้ ซ่ึงผูบ้ริหารคนน้ีเปรียบเปรยว่า ถา้คุณมีรถเบนซ์ แต่ใชเ้คร่ืองยนต ์subaru ก็
คงไม่ work(วา่ไปนัน่) 
 

นอกจากน้ี ยงัมีการคาดการณ์ว่าตลาด BI software ใน Asia Pacific จะเติบโต 13.6% ในอีก 
5 ปีขา้งหนา้ดว้ย 
ท่ีมา http://www.mb.com.ph/INFO2006050162786.html 
2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกในดา้นแรงกดดนั 5 ประการ ( Five force Model) 
2.3.1 ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing sellers) 
 ธุรกิจซอฟท์แวร์อจัฉริยะ (Business Intelligence) ในปัจจุบนัมีการแข่งขนัการสูงมากข้ึน
เพราะเป็นท่ีตอ้งการในธุรกิจทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่  เม่ือมีความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน จึงท าใหมี้
ผูส้นใจเข้ามาท าธุรกิจประเภทน้ีเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตาม BIONE ก็ยงัถือว่ามีคู่แข่งไม่มาก 
เน่ืองจากระบบน้ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนะ และยงัมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง ยอดขายอาจจะยงัไม่สูง
มาก เน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมธุรกิจ กลุ่มลูกคา้ยงักระจุกตวัอยูภ่ายในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
วิเคราะห์ตลาดพบว่าธุรกิจของเรามีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่งขนัอยูม่าก และยงัสามารถ
ขยายตลาดสู่ภูมิภาคในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน 
2.3.2 ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ (Potential entry) 
 เน่ืองจากธุรกิจซอฟทแ์วร์อจัฉริยะและระบบบญัชีตอ้งอาศยั ความสามารถทั้งสองดา้นใน
การท าระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยตอ้งอาศัยความสามารถทางดา้นการบญัชีและทางดา้นระบบ
คอมพิวเตอร์จึงเป็นขอ้จ ากดัของคู่แข่งในการเขา้สู่ธุรกิจน้ี 
2.3.3 ความเส่ียงจากสินคา้ทดแทน (Substitute product) 
 ปัจจุบนัสินคา้ท่ีสามารถทดแทนได้ ซ่ึงมีจ านวนมาก เช่น แผ่นเถ่ือนท่ีมีการก๊อปป้ีจาก
โปรแกรมหลกั และมีธรุกิจเกียวกบัการรับท าบญัชีของ SME ใหก้บับริษทัต่างๆซ่ึงมีราคาถูกจึงเป็นธ
รุกิจท่ีเป็นการทดแทนได ้
2.3.4 อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Power of buyer) 
 ในปัจจุบนัผูซ้ื้อมีอ านาจในการต่อรองค่อนขา้งมาก เพราะ software ในทอ้งตลาดมีค่อนขา้ง
หลากหลาย แต่ปัจจุบนั ธรุกิจของ BIONE ค่อนขา้งราคาท่ียดืหยุน่ส าหรับผูซ้ื้อจึงไม่มีปัญหาเก่ียวกบั
การต่อรองราคา 
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2.3.5 อ านาจต่อรองของผูจ่้ายวตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์ (Power of supplier) 
 ในธุรกิจการท า software ไม่มีวตัถุดิบในการผลิตจึงไม่มีการต่อรองจากซพัพลายเออร์ จะใช้
เพียงแค่ซ้ือลิทธิ Visual Studio 2015 เท่านั้นซ่ึงเป็นราคาท่ีตายตวัไม่สามารถต่อรองราคาได ้
2.4 การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 
 เพื่อใหท้ราบถึงความสามารถทางแข่งขนัในตลาด ของธุรกิจวา่เป็นอยา่งไร การวิเคราะห์จุด
แขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการท าธุรกิจ จะช่วยใหท้ราบถึงปัญหาเพื่อหาวิธีแกไ้ขท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
2.4.1 วิเคราะห์จุดแขง็ ( Strengths) 
 1. เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ สามารถออกแบบและปรับแต่งไดต้ามความตอ้งการของ
ธุรกิจ 
 2. มีศกัยภาพใชง้านง่าย ครอบคลุม ครบวงจรมีมาตรฐานระดบัสากล 
 3. สามารถซ้ือตามงบประมาณของธุรกิจ 
 4.พนกังานมีทกัษะและความเช่ียวชาญ ในโปรแกรมเป็นอยา่งดี  
 5. มีบริการหลงัการขายตลอด 24 ชม. 
2.4.2 วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
 1. มีเงินลงทุนจ ากดั อาจท าใหข้าดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
 2. บริษทัพึ่งเร่ิมก่อตั้ง ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและเช่ือถือในตลาดมากนกั 
 3. เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัทกัษะเฉพาะ หากในอนาคตมีลูกคา้จ านวนมาก พนกังาน
อาจดูแลลูกคา้ไดไ้ม่ทัว่ถึง  
 4. การประสานงานระหวา่งแผนกการตลาด กบั แผนก IT อาจท าใหก้ารส่งมอบงานล่าชา้ 
 5. ความสามารถในการขายไม่ดีพอ 
2.4.3 วิเคราะห์โอกาส (Opportunities) 
 1. การแข่งขนัของธุรกิจในตลาดปัจจุบนั ท าให้องค์กรต่างๆ พยายามน าเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพเขา้มาใช ้เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั  
 2. คู่แข่งในตลาดมีนอ้ยราย และไม่มีขายทัว่ไป เน่ืองจากยงัเป็นธุรกิจใหม่ 
 3. มีแหล่งความช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่างๆ เน่ืองจากธุรกิจซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ 
 4. สินคา้คลา้ยกนักย็งัสามารถท าก าไรได ้ 
 5. ตลาดเป้าหมายมีรายไดเ้พิ่มข้ึน จึงท าใหมี้ความสามารถในการซ้ือสูงข้ึน 
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2.4.4 วิเคราะห์อุปสรรค (Threats) 
 1.  ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นไม่ดี เช่น ระบบโทรคมนาคม 
 2. มีของหนีภาษีวางขายในทอ้งตลาด 
 3. มีผูน้ าตลาด ซ่ึงเป็นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมซอฟทแ์วร์ ท าใหมี้โอกาสขยายตลาดและท า
การตลาดใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งไดม้ากกวา่ 
 4. ความไม่มัน่คงทางการเมือง มีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือในระบบธุรกิจ 
 5. เน่ืองจากสินคา้ไอที มีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ในอนาคตอาจมีสินคา้ท่ีประสิทธิภาพ
เหนือกวา่ 
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แผนธุรกจิ กาญจน์มณ ี ปุระ รีสอร์ท 
ณฎัฐริ์นทร์ นวพรคงปรีชา 

------------------------------------------------- 

บทน า 
 ในปีน้ีมีแนวโนม้ท่ีสถานการณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยจะมีอตัราการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี 2558 หลายประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จะใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริม
ภาคการท่องเท่ียวเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจของตน ท าให้ระดบัแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวในเวทีโลกทวี
ความรุนแรงเพิ่มข้ึน แต่จากแนวโน้มราคาน ้ ามนัในตลาดโลกท่ีลดลง การเปิดเท่ียวบินระหว่าง
ประเทศใหม่ของสายการบินต่างๆ และจากการวิเคราะห์ขององค์การท่องเท่ียวโลกท่ีคาดว่าการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ 2558 (ห้วงเดือนมกราคม – 
มีนาคม 2558) จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 7,876,726 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.54 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน รายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยู่ท่ี 394,247.61 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 26 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน 
แนวคดิและรูปแบบการท าธุรกจิ 
 สภาพทางเศรษฐกิจในปีท่ีผ่านมาจงัหวดักาญจนบุรี มีผลิตภณัฑม์วลรวมประมาณ 90,000 
ลา้นบาท  เป็นอนัดบัท่ี 24 ของประเทศและล าดบัท่ี 2 ของจงัหวดัภาคตะวนัตก  รายไดเ้ฉล่ียประมาณ 
110,000 บาท/คน/ ปี เป็นล าดบัท่ี 26 ของประเทศ ล าดบัท่ี 4 ของจงัหวดัในภาคตะวนัตก รายไดส่้วน
ใหญ่ข้ึนอยูก่บัสาขาเกษตร ร้อยละ 25.22 สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) ร้อยละ 21.46 สาขาการขาย
ส่งขายปลีกฯ ร้อยละ 17.83 สาขาการท่องเท่ียว ร้อยละ 11.10 และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 24.39  อตัรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงท่ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 4.5  อีกทั้ งพื้นท่ีจังหวดั
กาญจนบุรีมีพื้นท่ีส่วนใหญ่ยงัเป็นป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะลุ่มแม่น ้าแคว ซ่ึงข้ึนช่ือในจงัหวดั
กาญจนบุรี เป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจ เหมาะกบัการลงทุนสร้างรีสอร์ท ซ่ึงเป็นสถานท่ี
พกัตากอากาศส าหรับรองรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
การบริการส่วนใหญ่คลา้ยกบัโรมแรม แต่อาคารสถานท่ีจะกลมกลืนกบัธรรมชาติมากกว่า คงไวซ่ึ้ง
ธรรมชาติ จึงเร่ิมแนวคิดการแบ่งปันธรรมชาติให้นักท่องเท่ียวไดม้าสัมผสั จึงเกิดแนวคิดการท ารี
สอร์ทริมแม่น ้ าแควข้ึน โดยมีการสร้างหอ้งพกัท่ีหลากหลายรูปแบบ จ านวน  20  หอ้ง แบ่งเป็น หอ้ง
ไมไ้ผต่ั้งอยูบ่นท่ีลุ่ม  5 หอ้ง เรือนไมใ้นแพน ้ า 5  หลงั  บา้นพกัท่ีปลูกเป็นรูปแบบต่างๆ  5 หลงั และ
เตน้ท์ซ่ึงมีเฟอร์นิเจอร์จากไมจ้  านวน  5 หลงั ซ่ึงแต่ละหลงัมีพื้นท่ีส่วนตวัเพื่อให้ความรู้สึกเป็น
ส่วนตวั ผอ่นคลาย พกัผอ่นอยา่งสงบ และไดส้มัผสัถึงกล่ินไอธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง  
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วสัิยทศัน์ 
 มุ่งเน้นการให้บริการสถานท่ีพกัผ่อนท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติเป็นผู ้
บ  าบดัรักษาความเม่ือยลา้จากมลพิษ และความวุน่วายต่างๆ และสร้างสมดุลร่างกายใหก้บัลูกคา้   
พนัธกจิ 
 - สร้างความไดเ้ปรียบโดยการจดัพื้นท่ีธรรมชาติ เพื่อเนน้การบ าบดัรักษาสมดุลของชีวิต 
 - ส่งเสริม และสนบัสนุนการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื   
 - สร้างเครือข่ายดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทั้งในระดบัประเทศ และต่างประเทศ 
 - เสริมศกัยภาพบุคคลากรใหมี้มาตรฐานงานบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ  
 - เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั สร้างความแตกต่างเพื่อรักษาฐานลูกคา้ และเพิ่มลูกคา้ข้ึน 
20%    ต่อปีเป็นอยา่งนอ้ย 
เป้าหมาย  
 เป้าหมายระยะส้ัน 
 สร้างรีสอร์ทให้เป็นท่ีรู้จกั เพื่อให้ให้มีช่ือเสียงติด 1 ใน 3 ของจงัหวดักาญจนบุรี ภายในปี 
2559    โดยเพิ่มลูกคา้ข้ึน 20% ต่อปีเป็นอยา่งนอ้ย 
 เป้าหมายระยะยาว 
          ภายในปี 2563 เม่ือรีสอร์ทเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว เราจะพฒันาขยายรีสอร์ทให้มีพื้นท่ี
เพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มจ านวนห้องพกั ห้องสัมมนาจดัเล้ียง  และกิจกรรมผจญภยัต่างๆ เช่น ล่องแพ  รถ 
ATV   กิจกรรมการปีนหนา้ผาจ าลอง  สไลดเ์ดอร์ขนาดใหญ่ในแม่น ้าแควบริเวณพื้นท่ีดา้นหนา้ของ
ตวัรีสอร์ท 
สัญลกัษณ์และค าขวญั 
 สัญลกัษณ์ 

ใชช่ื้อว่า “กาญจน์มณี  ปุระ รีสอร์ท” “Kanmanee Pura” ซ่ึงมีความหมายว่า ดินแดนท่ีเป็น
เหมือนแกว้มณีอนัทรงคุณค่า บนดินแดนสวรรคต์ะวนัตก เมืองกาญจนบุรี 
  ตราสัญลกัษณ์ จะเป็นรูปตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน ภายใตต้น้ไมใ้หญ่ร่มร่ืนดงักล่าว มีบา้นหลงัเลก็ 
แสดงถึงรีสอร์ทท่ีเนน้ความเป็นธรรมชาติบนพื้นท่ีท่ีมีความเป็นธรรมชาติสูง แวดลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้
สายน ้ า โดยเนน้การใชโ้ทนสีเขียว เพื่อความเป็นธรรมชาติ การพกัผอ่น การผอ่นคลาย ความเม่ือยลา้ 
โดยใชค้วามเป็นธรรมชาติเป็นตวับ าบดัความเม่ือยลา้ 
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ขวญั หรือ Slogan คือ   
 “พกักาย พกัใจ พกักาญจน์มณีปุระ”  “Take  Some Rest  Enough @ KanmaneePura” 
 
 
 
 
 
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
      กลุ่มเป้าหมายหลกัของ กาญจน์มณีปุระ รีสอร์ท คือ กลุ่มบุคคลทุกเพศ ทุกวยั  กลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง เนน้กลุ่มท่ีมาเป็นครอบครัว และท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ 
ท าเลที่ตั้ง 

“กาญจน์มณี  ประ รีสอร์ท”  ตั้งอยู่เลขท่ี  111/12  แม่น ้ าแควใหญ่  ต าบลท่ามะขาม อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี  เป็นรีสอร์ทท่ีพกัริมแม่น ้ าแควใหญ่ เพียง 123 กิโลเมตรจาก
กรุงเทพมหานคร ห่างจากตวัเมืองกาญจนบุรีประมาณ  8 กิโลเมตร ด้านหน้าติดถนนใหญ่สาย
กาญจนบุรี-ไทรโยค ถนนหมายเลข 323 ก่อนถึงมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ดา้นหลงัติดกบั
แม่น ้ าแควใหญ่ เดินทางสะดวกดว้ยเส้นทางหลกั ปลอดภยั บรรยากาศร่มร่ืน ดว้ยตน้ไมน้านาชนิด 
และใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มากมาย  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ปัจจยัท่ี 1 พื้นท่ีในการสร้างรีสอร์ทอยูติ่ดริมแม่น ้าแควและภูเขาซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก 
และสามารถเดินทางมาท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  

ปัจจยัท่ี 2  ความสามารถหลกัของท่าน คนท่ีจะมาท ารีสอร์ทตอ้งมีความสามารถหลกัของ
ผูป้ระกอบการคือ ตอ้งรักท่ีจะบริการ ตอ้งเป็นคนท่ีจะตอ้งบริการ ดูแลคน มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี  

ปัจจยัท่ี 3 วิสยัทศัน์ ผูบ้ริหารมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ดา้นการบริหารงานสถาน
ประกอบการโรงแรม และการท่องเท่ียว 
  ปัจจยัท่ี 4  การสร้างความแตกต่าง  เรามีหอ้งพกัท่ีจดัรูปแบบท่ีแตกต่าง เนน้ความเป็น
ธรรมชาติ เช่น บา้นพกัไมไ้ผ ่ 

ปัจจยัท่ี 5 ส่ือประชาสัมพนัธ์  โฆษณาท่ีมีการอปัเดต ตลอดเวลา เพื่อเผยแพร่โปรโมชัน่ รีวิว
นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัในรีสอร์ทผา่นทางอินเตอร์เนต  
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1.10  เงินทุน 
 ส าหรับเงินทุนเร่ิมตน้ท่ีใชใ้นการก่อตั้งธุรกิจประมาณ  10  ลา้นบาท  ประกอบดว้ย 
 
  เงินลงทุนส่วนตวัผูเ้ป็นหุน้ส่วน   เป็นเงิน    8,000,000  บาท   
               และมาจากการกูร่้วมจากสถาบนัทางการเงิน  เป็นเงิน   2,000,000  บาท 
           เป็นเงินรวม   10,000,000  บาท 
                                                                     ตวัอกัษร    )สิบลา้นบาทถว้น (  
 

วเิคราะห์สถานการณ์ 
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
ด้านการเมือง (Political Factor)  

ท่ีผ่านมาช่วงตน้ปี เร่ืองราวทางการเมืองก็ส่งผลถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยพอสมควร 
รวมถึงผลกระทบดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงหลงัจากผ่านพน้ไปแลว้ทางรัฐบาลก็มีนโยบายกระตุน้การ 
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ท่ีเห็นไดจ้ากแคมเปญ ต่างๆ ท่ีออกมา เช่น การท่องเท่ียววิถีไทย  เมืองตอ้งห้าม
พลาด ซ่ึงผลกระทบทางดา้นการเมืองนั้น เป็นปัจจยัภายนอกส่วนหน่ึงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ส่งผล
กระทบถึงธุรกิจการท่องเท่ียวไทย  ท่ีลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ท่ีเป็นชาวต่างประเทศเป็นหลกั และ
ในดา้นผลกระทบถึงธุรกิจการท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจะเนน้ท่ีเป็น
ลูกคา้ภายในประเทศ ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั   ในปัจจุบนัน้ีรัฐบาลก็มีการสนับสนุนการอ านวย
ความสะดวก และกระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัมากข้ึน จะเห็นไดจ้ากโครงการต่างๆ ของภาครัฐท่ี
เกิดข้ึนในขณะน้ี จะเห็นไดจ้ากโครงการต่างๆ ในดา้นการท่องเท่ียว อาทิเช่น  
 - พฒันาการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงรุก โดย ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
กาญจนบุรี  
 - ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็น น ้ าตกตามแหล่งท่องเท่ียงในอุทยานแห่งชาติต่างๆ 
โดย ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักาญจนบุรี 
 - การก่อสร้างท่าเทียบเรือส าหรับการท่องเท่ียวทางน ้ า จ  านวน 10 จุด โดย ส านกังานโยธาธิ
การและผงัเมืองจงัหวดักาญจนบุรี 
 - การอบรมใหค้วามรู้บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดักาญจนบุรี 
 - การขอความร่วมผูป้ระกอบการชาวแพ ในการจดัท าบ่อบ าบดัน ้า ก่อนปล่อยลงสู่แม่น ้าฯ 
 - พฒันาการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียว
ไทย  
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ด้านเศรษฐกจิ (Economic Factor)  
เศรษฐกิจภายในประเทศไทยโดยรวมมีทิศทางการฟ้ืนตวั โดยมีแรงสนบัสนุนจาการฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกิจโลก และความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน ส่งผลใหก้ารส่งออก การท่องเท่ียว การลงทุน การ
บริโภคภาคเอกชนปรับตวัดีข้ึน ในภาคของการท่องเท่ียวจากต่างประเทศในไตรมาสน้ีขยายตวัมาก
ข้ึน ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน ไตห้วนัเกาหลีใต ้และญ่ีปุ่นและอตัราการเขา้พกัของ
โรงแรมเพิ่มข้ึนส่งผลใหธุ้รกิจภาคการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นโรงแรม รีสอร์ท ฟ้ืน
ตวั  
เศรษฐกจิ จังหวดักาญจนบุรี 

สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรี ในปี พ .ศ . 2537  พบว่าประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวั 
48,740  บาทต่อปี เป็นอนัดบัท่ี 19  ของประเทศ โดยทั้งจงัหวดัมีผลิตภณัฑม์วลรวม 32,58,273 ลา้น
บาท โดยรายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัสาขาเกษตรร้อยละ 35.56  คิดเป็นมูลค่า 11,576,268 ลา้นบาท 
รองลงมาเป็นการคา้ส่งและการคา้ปลีกร้อยละ 20.30 คิดเป็นมูลค่า 6,609,087 ลา้นบาท และสาขา
อุตสาหกรรมร้อยละ 16.30 คิดเป็นมูลค่า 5,306,130 ลา้นบาท อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ  
4.40  ในปี  2540 ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี 64,938 บาท 
วเิคราะห์สภาพตลาด (Market Situation)  

จากขอ้มูลจากส านักงานจงัหวดักาญจนบุรี มีจ านวนห้องพกัทั้งหมดในจงัหวดั จ านวน 
14,884  หอ้ง 628 แห่ง รายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยูท่ี่ 394,247.61 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 26 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  สวนไทรโยค รีสอร์ท และมีรีสอร์ทท่ีมีความโดนเด่น เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท 
แอนด์ ปาร์ค ซ่ึงไดช่ื้อว่ามลัดีฟแห่งแรกของจงัหวดักาญจนบุรี เป็นท่ีพกับนแพ ท่ามกลางสายน ้ า 
แสงแดด และขุนเขา ตั้งอยู่ ณ บริเวณท่ีสวยท่ีสุดของเข่ือนศรีนครินทร์ สวนไทรโยค รีสอร์ทท่ีพกั
ข้ึนช่ือของจงัหวดักาญจนบุรี เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ถือเป็นรีสอร์ทแห่งแรกในบริเวณโคง้มรณะ 
– ถ ้ากระแซ  และบา้นริมแคว แพริมน ้า  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน  5  ประการ  (Five Force Model) 

สภาวะแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนกล
ยุทธ์ของธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์จะไม่ประสบความส าเร็จ หากปราศจากการวิเคราะห์ สภาวะ
แวดลอ้ม ความรุนแรงของการแข่งขนั และอุตสาหกรรมหรือตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์แรง
กระทบทั้ง 5 จะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงโครงสร้าง แนวโนม้หลกั และแรงกระท าต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเป้าหมาย ช่วยให้ทราบถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและคู่แข่ง เห็นภาพแนวโนม้และภยัคุกคามในอุตสาหกรรม และ
ทราบวา่อุตสาหกรรมก าลงัจะโตข้ึน หรือถดถอยลง 
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ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing sellers) 
ในปัจจุบนัธุรกิจรีสอร์ทในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีมีจ านวนประมาณ  628  แห่ง 

ทั้งน้ีแต่ละแห่งไดมี้การน ากลยทุธ์ในการบริการต่างๆ มาเป็นท่ีดึงดูดลูกคา้ และสร้างเป็นจุดแขง็ของ
ธุรกิจ เช่น การน ากิจกรรม Adventure ไร่เกษตรอินทรีย ์ และน าเสนอส่ือใหเ้ห็นถึงรูปแบบท่ีมีความ
เป็นเอกลกัษณ์ดา้นธรรมชาติ   
ข้อจ ากดัในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (Potential entry) 

เน่ืองจากนโยบายต่างๆ ในภาครัฐบาลท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจรีสอร์ท รวมถึงมีการ
ส่งเสริมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวมากข้ึน ท าให้ผูป้ระการในพื้นท่ีนั้นมีเพิ่มข้ึน เช่น ผูท่ี้
ประกอบธุรกิจอย่างอ่ืนในพื้นท่ี เปล่ียนพื้นท่ีของตนเองจากท่ีเป็นท่ีดินว่างเปล่า หรือ ไร่ต่างๆ มา
เป็นการท ารีสอร์ท ทั้งรีสอร์ท ท่ีเป็นขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง และผูป้ระกอบการบางรายท่ีเป็นผูมี้
อิทธิพลในทอ้งท่ีโดยท่ีส่วนมากคู่แข่งขนัรายใหม่ ๆ ก็มีท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดักาญจนบุรี ท่ีมีจุดแขง็ดา้น
ทศันียภาพและใกลแ้หล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท าให้ผูป้ระกอบการท่ีเป็นรายใหม่นั้น ๆ ตอ้งการ
วางกลยทุธ์ท่ีดีในการท าการแข่งขนั เน่ืองจากในปัจจุบนักลุ่มเป้าหมายนั้นมีทางเลือกมากข้ึน 
ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน (Substitute product) 

เน่ืองจากธุรกิจท่ีพกัรีสอร์ทเป็นธุรกิจบริการ ธุรกิจท่ีใหบ้ริการลกัษณะเดียวกนั คือ สถานท่ี
พกัแรมอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากรีสอร์ท เช่น โฮมสเตย ์เกสเฮา้ท ์และ อพาร์ทเมน้ท ์ท่ีมีบริการพกัเป็น
รายคืน  ท่ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูต้อ้งเดินทางและพกัคา้งแรม  เน่ืองจากราคาจะถูกกว่า ซ่ึง
ปัจจุบนัไดเ้กิดข้ึนมากตามสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมดา้นการท่องเท่ียว  

ดงันั้น จึงตอ้งมีการหากลยุทธ์ท่ีมีแตกต่างและการให้บริการท่ีเหนือกว่า ส าหรับในการท า
การแข่งขนั ซ่ึงธุรกิจบริการสถานท่ีพกันั้นสามารถทดแทนกันได้ แต่ก็มีปัจจยัหลาย ๆ ปัจจยัท่ี
ประกอบการตดัสินใจจากลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการจากสถานท่ีใดๆ  เช่น ความโดดเด่นจากการ
ออกแบบ การบริการ ความนิยมในส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั 
อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of buyer) 

ดา้นธุรกิจรีสอร์ทเองจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนกลยทุธ์ดา้นราคาใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง
ขนัได ้เน่ืองจาก การตั้งราคาส าหรับการบริการนั้นมีความชดัเจน ทั้งน้ี ยงัตอ้งมีความเหมาะสมซ่ึงก็
มีหลาย ๆ ปัจจยัท่ีประกอบกนัน ามาพิจารณาในการตั้งราคาค่าบริการ รวมถึงการน าเทคโนโลยีเขา้
มาใช ้เช่น ระบบการจองท่ีพกั และแพคเกจทวัร์ออนไลน์  เป็นตน้ เพื่อช่วยลดอ านาจการต่อรองจาก
ผูซ้ื้อ และเป็นช่องทางการจ าหน่ายท่ีช่วยเพิ่มความสะดวกอีก ถึงมีการวางแผนระบบการสั่งซ้ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ และวตัถุดิบ ท่ีตอ้งมีการน ามาใชน้ั้น จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนเพื่อช่วยลดตน้ดา้นการขนส่ง 
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อ านาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบหรือซัพพลายเออร์ (Power of supplier) 
เน่ืองจาก วสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดิบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการนั้น จะตอ้งมีการท าการวางแผน

เป็นอยา่งดี จะตอ้งมีการขนส่งเขา้มาเป็นปัจจยัหลกั ซ่ึงหากวสัดุอุปกรณ์ วตัถุดิบ บางชนิดจ าเป็นตอ้ง
จดัซ้ือจากภายนอกพื้นท่ีซ่ึงทางผูป้ระกอบการธุรกิจน้ีไดจ้  าแนก ดงัน้ี  
 อ านาจต่อรองของผูจ้ ัดจ าหน่ายต่อผูป้ระกอบการในพื้นท่ีนั้ น ไม่ค่อยประสบปัญหา 
เน่ืองจาก วสัดุ อุปกรณ์ และวตัถุดิบ ส่วนมากจะมาจากวสัดุในพื้นท่ี และจะมีการจา้งกลุ่มแม่บา้นใน
พื้นท่ี และแรงงาน ท าการผลิตข้ึนมาเอง หรือบางชนิดสามารถหาไดง่้ายในพื้นท่ีดงักล่าว  
 อ านาจต่อรองของผูจ้ดัจ  าหน่ายต่อผูป้ระกอบการนอกพื้นท่ีนั้น ส าหรับวสัดุ อุปกรณ์ หรือ
วตัถุดิบบางชนิด ท่ีจะตอ้งมีการน าเขา้จากต่างประเทศ แต่จะนอ้ยคร้ังท่ีจะตอ้งมีการสั่งซ้ือ เน่ืองจาก
ส่วนใหญ่จะใชข้องท่ีหาง่าย อยูใ่นพื้นท่ี และตอ้งการส่งเสริมรายไดใ้หก้บัชุมชนเอง 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 
 เพื่อเป็นการประเมินและวิเคราะห์สถานภาพของธุรกิจเพื่อก าหนดยทุธศาสตร์การบริหาร 
ซ่ึงจะเป็นส่ิงส าคญัและมีความจ าเป็น เพราะนอกจากจะท าให้ผูบ้ริหารทราบถึงความเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแล้ว การวิเคราะห์องค์กรย ังเป็นการก าหนดกรอบการท างานเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวโ้ดยการใช้ทฤษฎี SWOT มาเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์ 
วเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 

1) ผูบ้ริหารมีทกัษะ ประสบการณ์ ในการบริหารงานและสามารถลดปัญหาดา้นการส่ือสาร
กบัพนกังานในพื้นท่ีสามารถเขา้ถึงเร่ืองปัญหาแรงงานกบัคนในพื้นท่ีได ้

2) การท าตลาด มีเครือข่ายธุรกิจท่ีสามารถช่วยส่งเสริมดา้นการตลาด เช่น บริษทัทวัร์ รถเช่า 
สนามกอลฟ์ และลูกคา้บริษทั ตลาดลูกคา้ทั้งภายในและต่างประเทศ 

3) ความไดเ้ปรียบทางดา้นแนวคิด ท่ีน าหลกัของธรรมชาติมาช่วยบ าบดั รักษาผ่อนคลาย 
รักษาสมดลของร่างกาย 

4) ความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนในดา้นของอาหาร วสัดุจากการก่อสร้างหอ้งพกั วสัดุท่ีใช้
บริการจากวสัดุธรรมชาติ และวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตอาหารมีการผลิตเอง และมีเครือข่ายในพื้นท่ีของ
ธุรกิจเองท่ีสามารถรองรับได ้

5) ดา้นระบบการขนส่ง และระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 123 กิโลเมตร ซ่ึงใช้
เวลาในการเดินทางเพียงไม่เกิน 2 ชัว่โมง 
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วเิคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) เน่ืองจากมีคู่แข่งท่ีอยูใ่นธุรกิจรีสอร์ทในพื้นท่ีเดียวกนั ในบางรีสอร์ทจะพบว่ามีช่ือเสียง

พอสมควร  มีความเป็นเอกลกัษณ์ และประสบความส าเร็จมาก ประกอบกิจการอยูใ่นธุรกิจน้ีมานาน 
จึงส่งผลท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัมากข้ึน ดงันั้น รีสอร์ทใหม่ท่ีเกิดข้ึนจ าเป็นตอ้งหากลยทุธ์วิธีท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน เพื่อน าเสนอต่อลูกคา้ เน่ืองจากทางรีสอร์ทเองเป็นรีสอร์ทใหม่ในพื้นท่ี 

2) ผูบ้ริหารเองมีทกัษะในการบริหารงานแต่ไม่ช านาญดา้นงานบริการรวมถึงผูป้ระกอบใน
พื้นท่ีรายอ่ืนการขาดทกัษะในการให้บริการดา้นการท่องเท่ียว เช่นเดียวกนัจ าเป็นตอ้งมีการจา้ง
พนกังานท่ีมีประสบการณ์ดา้นน้ี จึงตอ้งมีค่าใชจ่้ายดา้นการลงทุนดา้นแรงงานท่ีสูงข้ึน 

3) สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัมีความหลากหลายแต่ยงัขาดเอกลกัษณ์และความโดดเด่นจึง
ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนเพิ่มมากข้ึน  

4) สถานท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวมีขนาดเลก็ ยงัไม่สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่
ได ้

5) ค่าแรงงานพนกังาน ยงัคงตอ้งเสียตามปกติอยูแ่มจ้ะช่วงโลวซี์ซัน่ มีจ  านวนนกัท่องเท่ียว
นอ้ย  กต็าม 

6) ค่าบ ารุงในรักษาไมไ้ผ ่และเรือนไมท่ี้ใชส้ร้างรีสอร์ท 
7) การสรรหาพนกังานอาจเป็นไดย้าก เน่ืองจากรายไดท่ี้ไม่แน่นอน  

วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 
1) พื้นท่ีจงัหวดัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท รวมทั้งมีวฒันธรรม

พื้นเมืองภูมิปัญญา ท่ีเป็นตน้ทุนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการผลิตดา้นอ่ืนๆ 
2) กลุ่มจงัหวดัมีทิศทางการพฒันาการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจงัหวดัและ

จงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อเป็นช่องทางโอกาสในการเพิ่มการท่องเท่ียวภายในจงัหวดัมากข้ึน 
3) กระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษก์ าลงัเป็นท่ีนิยม ท าให้พื้นท่ีป่าไม ้ลุ่มน ้ า ตามธรรมชาติ

ของจงัหวดัสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวไดส่้งผลใหธุ้รกิจรีสอร์ทยงัมีโอกาสเจริญเติบโต 
4) รัฐบาลส่งเสริมธุรกิจภาคการท่องเท่ียว โดยท่ีลูกค้าสามารถน าใบเสร็จค่าท่ีพักมา

ลดหยอ่นภาษี 
5) ในปีน้ีมีการส่งเสริมวนัหยุดเทศกาล เป็นวันหยุดยาวต่อเน่ืองเพื่อกระตุ้นภาคการ

ท่องเท่ียว 
6) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวในวนัธรรมดา โดยจงัหวดักาญจนบุรีเป็นจงัหวดั

ท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร เดินทางสะดวก ใชเ้วลาเดินเพียงไม่เกิน 2 ชัว่โมง 
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วเิคราะห์อุปสรรค (Threats) 
1) ท าเลท่ีตั้ งของจังหวัดเป็นสถานท่ีมีแต่พื้นท่ีเป็นป่า ภูเขา  ไม่มีทะเล ดังนั้ น ท าให้

นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศไม่ค่อยมีความสนใจท่องเท่ียวในจงัหวดัน้ี ท าให้เสียโอกาสกบัลูกคา้
ต่างประเทศกลุ่มท่ีช่ืนชอบการเท่ียวพกัผอ่นแถบชายทะเล 

2) พื้นท่ีจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลูกฟูก เป็นพื้นราบ สลบัเนินเขา ท าให้ช่วงฤดูร้อน 
จะมีอากาศแหง้ และร้อนมาก 

3) บางเส้นทางคดเค้ียว เปล่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียวอยู่ไกลกัน จึงท าให้ล าบากในการ
เดินทางโดยเฉพาะผูท่ี้ไม่คุน้ชินเสน้ทาง 

4)ในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต ่า ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความลงัเลในการท่องเท่ียว หรือชะลอ
การท่องเท่ียวไวก่้อน เพื่อเกบ็เงินไวใ้ชจ่้ายในเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นมากกวา่ 

5) ดา้นรัฐบาล การประชาสัมพนัธ์และการบริหารจดัการดา้นการตลาดในดา้นท่องเท่ียวยงั
ขาดการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบท าใหเ้ป็นอุปสรรคดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดั 
วเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 
 ปัจจุบนัธุรกิจท่ีใหบ้ริการหอ้งพกั มีเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัจ านวนนกัท่องเท่ียว และ
ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดักาญจนบุรี มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึน จึงเป็นผลท าให้
ผูป้ระกอบการไม่วา่จะเป็นรายเก่า หรือรายใหม่มีความสนใจเก่ียวกบัธุรกิจการใหบ้ริการท่ีพกั
ส าหรับนกัท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน 
คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม (Direct and Indirect Competitor) 
 กาญจน์มณีปุระ รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทท่ีเนน้ความเป็นธรรมชาติ กลุ่มลูกคา้หลกัคือกลุ่มท่ีช่ืน
ชอบ                          การท่องเท่ียว ผอ่นคลาย ซ่ึงพบวา่ คู่แข่งทางทางมีเพียง 5 ราย คือ เลค เฮฟเวน่ 
รีสอร์ท แอนด ์ สวนไทรโยค รีสอร์ท บา้นริมแคว แพริมน ้า  เดอะ ริเวอร์แคว จงัเกิล ราฟท ์ และผึ้ง
หวาน รีสอร์ท   
 ทั้งน้ี  ส าหรับคู่แข่งทางออ้ม คือ ประเภทธุรกิจ  ท่ีใหบ้ริการหอ้งเช่า หอ้งพกัอาศยัใน
ลกัษณะรายวนั                          ซ่ึงนกัท่องเท่ียวอาจเลือกใชบ้ริการ ประกอบดว้ย โรงแรม เกสเฮาท ์
หอ้งเช่า แมนชัน่ และอพาร์ทเมนต ์
คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor)   

กาญจน์มณีปุระ รีสอร์ท ไดว้างต าแหน่งธุรกิจท่ีเนน้ความเป็นธรรมชาติสูง ในราคา
ประหยดั จึงมีคู่แข่งในกลุ่มประเภทน้ีไม่มากนกั ซ่ึงมีจ านวนเพียง 5 ราย โดยสรุปไดด้งัน้ี 

(1) เลค เฮฟเวน่ รีสอร์ท แอนด ์
(2) สวนไทรโยค รีสอร์ท  
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(3) บา้นริมแคว แพริมน ้า 
(4) เดอะ ริเวอร์แคว จงัเกิล ราฟท ์ 
(5) ผึ้งหวาน รีสอร์ท   

 
คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor)   

คู่แข่งทางออ้ม คือ กลุ่มธุรกิจท่ีใหบ้ริการหอ้งเช่า หอ้งพกัอาศยัในลกัษณะรายวนั ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวอาจเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ 

(1) โรงแรม 
(2) เกสเฮาท ์
(3) หอ้งเช่ารายวนั 
(4) อพาร์ทเมนต ์
(5) แมนชัน่ 

  

คู่แข่ง ข้อด ี ข้อเสีย 
เลค เฮฟเวน่ รีสอร์ท แอนด ์  
 

 บรรยากาศเป็นธรรมชาติ 
 มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

 ราคาค่อนขา้งสูง 
 หอ้งพกัไม่เป็นส่วนตวั 
 ท่ีพกัโยกเยกไม่เหมาะส าหรับผูเ้มาเรือ 

สวนไทรโยค รีสอร์ท  
 

 บรรยากาศเป็นธรรมชาติ  ราคาค่อนขา้งสูง 

บา้นริมแคว แพริมน ้า 
 

 มีกิจกรรมหลากหลาย 
 

 หอ้งพกัมีแต่แพริมน ้า 

เดอะ ริเวอร์แคว จงัเกิล ราฟท ์ 
 

 บรรยากาศดี  ราคาค่อนขา้งสูง 

ผึ้งหวาน รีสอร์ท  พื้นท่ีกวา้งขวาง  ราคาค่อนขา้งสูง 
 บรรยากาศไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ มีส่ิง

ปลูกสร้างเยอะ 
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แผนการด าเนินงานและการจดัการ 
สถานที่ตั้ง 

“กาญจน์มณี ปุระ รีสอร์ท” ตั้งอยูท่ี่  111/12   ต  าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดั
กาญจนบุรี  มีพื้นท่ี 1 ไร่  แบ่งพื้นท่ีออกเป็น  2 ส่วน คือท่ีตั้งส านกังาน และพื้นท่ีส าหรับรีสอร์ท  ท่ี
จอดรถ ส่วนจดัแสดงสวน  โดยพื้นท่ีหลกัใช้เป็นพื้นท่ีตั้งรีสอร์ท   เหตุผลท่ีเลือกเพราะจงัหวดั
กาญจนบุรีเป็นจงัหวดัท่ีใกลก้รุงเทพมหานครมีระยะทางเพียง 130 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ และท่ีตั้ง
รีสอร์ทอยูห่่างจากตวัเมืองกาญจนบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร ดา้นหนา้กบัแม่น ้าแควใหญ่ ดา้นหลงัเป็น
ภูเขา  ทางเขา้เป็นฝ่ังภูเขา  มีตน้ไมใ้หญ่กลางโครงการ  มีลานสนามหญา้ใตต้น้ไม ้ ลอ็บบ้ียืน่ออกไป
มองเห็นวิวแม่น ้ า เดินทางสะดวกดว้ยเส้นทางหลกัปลอดภยับรรยากาศร่มร่ืนดว้ยตน้ไมน้านาชนิด 
และใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มากมาย 
การแบ่งสัดส่วนพืน้ที ่

พื้นท่ีทั้งหมด  1 ไร่  (400  ตร.วา.)  เป็นพื้นท่ีตั้งอาคารส านกังาน  50  ตร.วา  ท่ีตั้งอาคาร
หอ้งพกั  200 ตร.วา  พื้นท่ีจดัสวน  100  ตร.วา พื้นท่ีจอดรถ 50  ตร.วา 
การด าเนินงานภายใน 
มีองคป์ระกอบ 2 ส่วนไดแ้ก 

1. กิจกรรมหลกั (Primary activity ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 การจัดหาวตัถุดบิ 

นโยบายการสัง่ซ้ือ  จะมีการสัง่ซ้ือสินคา้จากการประมาณการจ านวนหอ้งพกั  3  เดือน 
เพื่อใหสิ้นคา้ไม่ใหเ้กิดความอบัช้ืน  หรือดอ้ยคุณค่าลง 
ขั้นตอนที ่2 การด าเนินงานผ่านกระบวนการผลติ 

การเกบ็สินคา้คงคลงัจดัเกบ็ภายในอาคารส านกังาน  โดยภายในอาคารส านกังานมีหอ้งเกบ็
อุปกรณ์โดยเฉพาะเกบ็วางตามชั้นวางของ วิธีการใชง้าน  จะใชว้ิธีการ  First in First out  โดยจะใช้
วิธีการน าสินคา้ท่ีไดรั้บมาก่อนวางไวใ้นแถวหนา้จากนั้นไล่เรียงตามไปเร่ือยๆ 
การเกบ็สินคา้นั้นเราจะเกบ็สินคา้เพื่อจะใชไ้ดป้ระมาณ  3 เดือน  เพื่อลดตน้ทุนการขนส่ง   
วธีิการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ 

1.มีพนกังานตอ้นรับเป็นผูค้อยตรวจสอบ เช็คคุณภาพสินคา้ตอนจดัส่ง 
2.การจดัหอ้งท่ีแบ่งเป็นสดัส่วนเพื่อวางสินคา้แยกเป็นชนิดๆ 
3.มีการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของหอ้งพกัทุกคร้ังท่ีมีการเขา้ใช ้
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ขั้นตอนที ่3 การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการไปยงัผู้บริโภค 
ตั้งอยูเ่ลข 111/12  แม่น ้าแควใหญ่  ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี

เป็นรีสอร์ทท่ีพกัริมแม่น ้ าแควใหญ่ เพียง 130 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ ห่างจากตวัเมืองกาญจนบุรี
ประมาณ        8 กิโลเมตร ดา้นหนา้ติดถนนใหญ่สายกาญจนบุรี-ไทรโยค  หมายเลข  323 ก่อนถึง
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ดา้นหลงัติดกบัแม่น ้ าแควใหญ่ เดินทางสะดวกดว้ยเส้นทางหลกั 
ปลอดภยั บรรยากาศร่มร่ืน ดว้ยตน้ไมน้านาชนิด และใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มากมาย 
ขั้นตอนที ่ 5 การบริการก่อนและหลงัการขาย 
การบริการก่อนการขาย  

Welcome drink 
แนะน าใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกั 
ใหข้อ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียวโปรแกรมการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี   

การบริการหลงัการขาย 
พนกังานยกกระเป๋า สัมภาระ 

2. กิจกรรมสนบัสนุน (Support activity) ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 
2.1 โครงสร้างพื้นฐานองคก์ร 
- สถานท่ีจอดรถ 
- ส่วนรับรองลูกคา้ 
- กลอ้งวงจรปิด 
- พนกังานรักษาความปลอดภยั 
2.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
- มีการเปิดรับสมคัรงานโดยเนน้คนพื้นท่ีเพื่อสร้างรายไดใ้หชุ้มชน 
- มีการอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นภาษา และการใหบ้ริการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
1.เม่ือลูกคา้เขา้มารับบริการท่ีรีสอร์ท  พนกังานใหบ้ริการพาลูกคา้ไปยงัลานจอดรถ 
2.พนกังานตอ้นรับบริการน ้าด่ืมสมุนไพร  และแนะน าหอ้งพกัตามความตอ้งการของลูกคา้ 
3.พาลูกคา้ เยีย่มชมหอ้งพกั 
4.เม่ือลูกคา้ตดัสินใจแลว้ พาลูกคา้ไปลงทะเบียนและวางเงินมดัจ า 
5.พนกังานใหบ้ริการน าลูกคา้ไปยงัหอ้งพกัเพื่อพกัผอ่น 
6.ลูกคา้ Check Out  และคืนเงินมดัจ า 
7.พนกังานท าความสะอาดเขา้ท าความสะอาดหอ้งพกั 
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แผนการจดัการ 
รูปแบบธุรกจิ 

รูปแบบธุรกจิ 
บริษทั กาญจน์มณี ปุระ รีสอร์ท จ ากดั เปิดด าเนินกิจการเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมท่ีพกัใน

ลักษณะ รีสอร์ท ซ่ึงก่อตั้ งข้ึนจากการรวมตัวของนักธุรกิจกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีความช่ืนชอบในการ
ท่องเท่ียวแนวธรรมชาติจึงเกิดแนวความคิดการท ารีสอร์ทท่ียงัคงไวด้ว้ยธรรมชาติ โดยมีวิสัยทศัน์ท่ี
จะเป็น “ห้องพกัท่ีดีท่ีสุด 1 ใน 4 ของภาคตะวนัตก” และจะเพิ่มกิจกรรมในรีสอร์ทให้สมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึนเพื่อใหลู้กคา้ท่ีเขา้มาพกัไดรั้บความสะดวกสบาย ผอ่นคลายมากท่ีสุด ซ่ึงจุดเด่นของรีสอร์ทเรา
คือ  บรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ  สัมผสัไดถึ้งกล่ินไอความเป็นธรรมชาติ  ราคาท่ีไม่แพงมากเหมาะ
กบัการพกัผอ่นไดต้ลอดเวลา   พนกังานให้บริการดว้ยความเป็นกนัเอง  เนน้การให้บริการท่ีดีท่ีสุด 
เพื่อสร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ของเรา 
โครงสร้างองค์กร (ผงัองค์กร)  
 การแสดงโครงสร้างองค์กร  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

กรรมการผู้จดัการ

ผู้จดัการทัว่ไป

แผนกแมบ้่าน

แผนกต้อนรับและบริการ

พนกังานงานดแูลสวนและซอ่มบ ารุง  

พนกังานรักษาความปลอดภยั

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี
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คุณสมบัติและบทบาทหน้าทีข่องต าแหน่งต่างๆ 
กรรมการผู้จัดการ จ านวน  1  อตัรา 

ดูแลภาพรวมการด าเนินงานของรีสอร์ท  ผลประกอบการกิจการ  วางแผนการด าเนินธุรกิจ
ในอนาคต  

-อาย ุ 35  ปีข้ึนไป 
-จบการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรีข้ึนไป 
-มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานโรงแรม ท่ีพกั อยา่งนอ้ย 5  ปี 
-มีภาวะการเป็นผูน้ าท่ีดี 
-มีทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศอยูใ่นระดบัดี )จีน  องักฤษ  ญ่ีปุ่น ฯ (  

เงินเดือน  25,000  บาท 
ผู้จัดการทัว่ไป  จ านวน  1  อตัรา 

คดักรองพนักงานท่ีจะเขา้มาปฏิบติังาน  ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานตอ้นรับและ
บริการ  พนักงานรักษาความปลอดภยั  เจา้หน้าท่ีซ่อมบ ารุง  และพนักงานรักษาความปลอดภยั
เพื่อใหไ้ปเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

-อาย ุ 25 – 40  ปี  
-จบการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี คณะการ โรงแรม การจดัการ 
-มีประสบการณ์ดา้นงานบริการอยา่งนอ้ย 1  ปี 
-มีความรักในการบริการ  
-มีทกัษะการใชภ้าษาเป็นอยา่งดี 
-มีความเป็นผูน้ า 
-สามารถท างานล่วงเวลา  วนัเสาร์-อาทิตย ์ และวนัหยดุเทศกาลได ้

เงินเดือน  20,000  บาท 
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ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  จ านวน  1  อตัรา 

จดัท าแผนงานและประมาณการทางการเงิน วิเคราะห์และควบคุมอตัราส่วนทางการเงินให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดไวว้ิเคราะห์และควบคุมตน้ทุนสินคา้ วิเคราะห์และควบคุมตน้ทุนทางการเงิน  

ดูแลงานจดัซ้ือจดัจา้ง 

-อาย ุ 25 – 40  ปี  

-จบการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรีสาขาการบญัชี 

-มีประสบการณ์ดา้นงานบญัชีอยา่งนอ้ย 1  ปี 

-มีความรู้เก่ียวกบัดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 

-สามารถท างานล่วงเวลา  วนัเสาร์-อาทิตย ์ และวนัหยดุเทศกาลได ้

เงินเดือน 20,000  บาท 

พนักงานต้อนรับและบริการ  จ านวน 2  อตัรา 

-ท าหนา้ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในรีสอร์ท 

-จบการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี 

-มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษท่ีดี 

-มีใจรักงานบริการ 

-มีมนุษยสมัพนัธ์ 

-สามารถท างานล่วงเวลา วนัหยดุเสาร์อาทิตย ์และช่วงเทศกาลได ้

เงินเดือน  15,000  บาท 

แผนกแม่บ้าน  จ านวน  3  อตัรา 

ท าหนา้ท่ีในการรักษาความสะอาดภายในหอ้งพกั  อาคารส านกังานและพื้นท่ีโดยรอบ  

ท าความสะอาดเคร่ืองนอน ผา้ห่มและอ่ืนๆ 

-มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

-มีใจรักในการบริการ 

-มีความซ่ือสัตย ์

-สามารถท างานล่วงเวลา วนัหยดุเสาร์อาทิตย ์และช่วงเทศกาลได ้

เงินเดือน  9,000  บาท 
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พนักงานดูแลสวนและซ่อมบ ารุง  จ  านวน  1  อตัรา 

ท าหนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของสวนตน้ไม ้ และซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุด 

 -อายไุม่เ 20 - 45  ปี  

- รวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างทุกสจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตั -มีความรู้ความสามารถใน

การซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชต่้างๆเป็นอยา่งดี 

 -มีความซ่ือสัตย ์

 -มีใจรักในงานบริการ 

เงินเดือน  9,000  บาท 

เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย  จ านวน  2  อตัรา 

ท าหนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อยและปลอดภยัภายในรีสอร์ท 

 -จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ข้ึนไป 

-สามารถท างานล่วงเวลา วนัหยดุเสาร์ -อาทิตย ์และช่วงเทศกาลได้  

เงินเดือน 9,000  บาท 

แผนการควบคุมการด าเนินงาน 

การควบคุมประสิทธิภาพจะควบคุมในดา้นการจดัการดา้นการใหบ้ริการ   

ประสิทธิภาพของพนักงานต้อนรับและให้บริการ 

ประสิทธิภาพของพนกังานตอ้นรับและใหบ้ริการพิจารณาจากคะแนน Survey  pad ในการ

กดให้คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการลูกคา้ของพนกังานแต่ละท่าน  ว่ามีคะแนเนความพึง

พอใจมากนอ้ยเพียงใด สมควรปรับปรุงการใหบ้ริการในดา้นใดบา้ง 

ประสิทธิภาพในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ประสิทธิภาพในการโฆษณาจะพิจารณาค านึงถึงจ านวนผูท่ี้เขา้มาพกั เน่ืองจากทราบ

เก่ียวกบัท่ีพกัจากเวป็ไซต ์เฟชบุ๊ค ว่ามีปริมาณมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเทียบกบัผูท่ี้มาพกัจากค าบอกเล่า

ต่อๆกนั หลงัจากนั้นจะมีการหาวิธีประชาสมัพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
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ประสิทธิภาพในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและความสะอาด 

 ประสิทธิภาพในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและความสะอาด   พิจารณาจากความ

เส่ือมโทรม อาจจะไม่สามารถก าหนดเป็นแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมไม่ไดม้ากนักแต่เม่ือเราอยู่กบั

ธรรมชาติ เราจะรู้ถึงความเปล่ียนไป เราจึงไม่ควรรบกวนธรรมชาติมากเกินไป  มีการทดแทนเวย

การปลูกตน้ไมเ้พิ่มข้ึน สร้างจิตส านึกท่ีดีใหก้บัพนกังาน 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

การคดัเลือกบุคลากรทีเ่หมาะสมกบังานและองค์กร 

ในการคดัเลือกบุคคลากรใหมี้ความเหมาะสมกบังานนั้น  ตอ้งดูว่าพนกังานท่านนั้นมีความ

ช านาญ  มีความรู้ ความสามารถดา้นใดเป็นพิเศษ เหมาะกบัต าแหน่งใดมากท่ีสุด ถา้ท างงาน ณ 

ต าแหน่งแลว้จะใชค้วามสามารถท่ีมีใหก่้อประโยชน์สูงสุด 

การฝึกอบรมและรักษาบุคลากรทีมี่คุณภาพ 

 อบรมการใชท้กัษะภาษาองักฤษในการส่ือสารเดือน  4 คร้ัง  

 อบรมเทคนิคการสร้างจิตส านึกในงานบริการปีละ  4  คร้ัง 

 อบรมการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหคุ้ม้ค่าและยัง่ยนืปีละ  2 คร้ัง 

 มีการเชิญชาวต่างชาติมาสอนภาษาเพิ่ม เช่น ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่น  เพื่อเพิ่มมัน่ใจในการ

ส่ือสารกบัลูกคา้ทุกวนัจนัทร์ พธุ ศุกร์  ในช่วงเวลา  09.00 – 10.30 น. 

การก าหนดผลตอบแทนและแรงจูงใจให้กบับุคลากร 

หากรีสอร์ทมีผลการด าเนินงานท่ีมีก าไรมาก 50 %  จะมีโบนสัใหพ้นกังานอตัราละ  2  

เดือน เงินเดือนพนกังานทุกต าแหน่ง จะเพิม่ข้ึนปีละ 3 % 

การก าหนดผลตอบแทนเพ่ือการจูงใจตามผลการปฏบัิตงิาน 

• เม่ือไดเ้งินพิเศษ )ทิป  (มาจะมีการน ามารวมกนัแลว้หารแบ่งพนกังานในทุกเดือน  

• มีเงินพิเศษตอบแทนใหใ้นช่วงเทศกาลสงกรานต ์

สวัสดิการพนักงาน 

 เคร่ืองแบบและยนิูฟอร์มพนกังาน 

 เงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาสต่างๆ 

 การฝึกอบรมและทุนการศึกษา 
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 ตรวจสุขภาพประจ าปี 

 ประกนัชีวิต 

 วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการเลกิจ้าง 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ .ศ . 2541 ไดก้ าหนดหน้าท่ีของนายจา้งและสิทธิของ

ลูกจา้งกรณีการเลิกจา้ง ทั้งน้ีโดยอาศยัหลกัการตามอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบั

ท่ี158 ท่ีก าหนดเร่ืองการเลิกจา้ง คือ 

 ท างานติดต่อกนัครบ 120 วนั แต่ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ย 30 วนั 

 ท างานติดต่อกนัครบ 1 ปี แต่ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี 3 ปี ไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ย 90 วนั 

 ท างานติดต่อกนัครบ 3 ปี แต่ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี 6 ปี ไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ย 180 วนั 

 ท างานติดต่อกนัครบ 6 ปี แต่ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี 10 ปี ไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัอตัรา

ค่าจา้งสุดทา้ย 240 วนั 

 ท างานติดต่อกนัครบ 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 300 วนั 
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ตารางจ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าทีส่่วนส านักงาน 

 

ต าแหน่ง จ านวน 
(อตัรา) 

อตัราเงินเดือน /คน  
(บาท) 

อตัราเงินเดือน /เดือน  
(บาท) 

อตัราเงินเดือน/ปี 
(บาท) 

กรรมการผูจ้ดัการ 1 25,000 25,000 300,000 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 1 20,000 20,000 240,000 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1 20,000 20,000 240,000 
พนกังานตอ้นรับและบริการ 2 15,000 30,000 360,000 
แม่บา้น 3 9,000 72 ,000 324,000 
พนกังานดูแลสวนและซ่อมบ ารุง 1 9,000 9,000 108,000 
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 2 9,000 18,000 216,000 
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 แผนธุรกจิ : ร้านเคร่ืองประดบั Aesthetic Gems 
สุนิภามน  มีพฒัน์ 

------------------------------------------------- 

บทความ 
 

 ร้านขายเคร่ืองประดบั Aesthetic Gems ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองประดบัและอญัมณีแท ้
หลากหลายรูปแบบ รับออกแบบและผลิตเคร่ืองประดบัตามรูปแบบ และงบประมาณท่ี ลูกคา้ตั้งไว ้
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด  จัดจ าหน่ายท่ีห้างสรรพสินคา้ เซ็นทรัลเวิลด์ 
(central world) ชั้น 1 มีพื้นท่ีใชส้อย 50 ตารางเมตร เปิดบริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.30 น. 
ซ่ึงห้างจะตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจและการจ าจ่ายชั้นน าของประเทศ มีการกระจายตวัอยา่งหนาแน่น ส่วน
ประชากรในพื้นท่ีน้ีค่อนขา้งมี ฐานะ และสังคมสูง จึงมีศกัยภาพท่ีจะส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองประดบั
ประสบความส าเร็จได้ โดยจะมี สถานท่ีส านักงานตั้ งอยู่เลขท่ี 132 ซ.ลาดพร้าววงัหิน 72 ถนน
ลาดพร้าววงัหิน แขวง/ เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
 ธุรกิจ Asethetic Gems ซ่ึงก่อตั้งข้ึนมาจากการรวมตวัของนกัธุรกิจรุ่นใหม่ 3 คน คือ นางสาว
นิภามน มีพฒัน์  นางสาวณภชักมล ด าริการเลิศ และนางสาวฆนีรส วิชยัดิษฐ์ ซ่ึงมีความสนใจและ
ช่ืนชอบในเคร่ืองประดับและอญัมณีแท้ โดยใช้เงินลงทุนส าหรับก่อตั้ งกิจการเป็นจ านวนเงิน 
45,000,000 บาท โดยมาจาก การกูย้มืจากสถาบนัทางการเงิน 40% ของเงินลงทุนทั้งหมด และเงินทุน
ส่วนของเจา้ของ 60% ของเงินลงทุนทั้งหมด 
 ภายใตว้ิสัยทศัน์ “เราจะเป็นหน่ึงในร้านขายเคร่ืองประดบัชั้นน าของประเทศไทย จ าหน่าย
เคร่ืองประดบัท่ีทนัสมยัมีความน่าเช่ือถือ เนน้คุณภาพ ไดม้าตรฐานเหมาะสมกบัราคา มีการดีไซน์
แบบท่ีหลากหลายแบ่งเป็นตาม Collection ออกสู่ท้องตลาด ด าเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม”  
 ส าหรับลกัษะเด่นของธุรกิจ Aesthetic Gems นั้นจะประสบความส าเร็จได ้นอกจากมีการ
วางแผนท่ีดีในดา้นต่างๆแลว้ เราจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นและยาวนานกบัลูกคา้ดว้ย นั้นก็
คือการให้บริการท่ีดี ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการเป็นส่ิงธุรกิจเรา นอกจากความ
เช่ือถือแลว้ ความประทบัใจ ความอบอุ่น ความเป็นมิตร หรือความคุน้เคย ก็สามารถน ามาใชเ้ป็นกล
ยทุธ์ของการท าธุรกิจไดอี้กดว้ย เพราะสามารถสร้างธุรกิจท่ีมีฐานลูกคา้ท่ีแขง็แกร่ง เจา้ของธุรกิจจึง
ตอ้งสนใจการบริหารจดัการบุคลากร เพื่อให้ท าหนา้ท่ีในการรักษาภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ
ของธุรกิจไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
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 กลุ่มเป้าเหมายหลกัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัจิวเวลร่ีของบริษทั Aesthetic Gems ไดแ้ก่ 
กลุ่มเพศหญิง ท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-55ปี มีความสนใจในดา้นเคร่ืองประดบัจิวเวลร่ี แฟชัน่และการแต่ง
กาย ชอบความหรูหรา อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีรายไดป้ระจ าต่อเดือนประมาณ15,000บาท
ข้ึนไป 
 
พนัธกจิ 

- เป็นผูน้ า เป็นผูน้ าในวงการเคร่ืองประดบัจิวเวลร่ี ท่ีมีการออกแบบไดอ้ย่างลงตวั หรูหรา
และสวยงาม 

- เน้นคุณภาพ มีกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ สินคา้มีความคงทนต่อการใชง้าน และมีการ
รับประกนัเคร่ืองประดบัจิวเวลร่ีท่ีช ารุด ตลอดการใชง้านตามขอ้ตกลง 

- ราคายติุธรรม มีจรรยาบรรณในการตั้งราคา โดยจะไม่ตั้งราคาสูงเกินมาตรฐานของตลาด 
- ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไดต้รงจุด มีทีม R&D ท่ีคอยท าการส ารวจตลาด 
- แบ่งผลิตภณัฑอ์อกเป็นหลาย Collection เพื่อท่ีจะไดต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ท่ีแตกต่างกนั 
 
เป้าหมาย 
เป้าหมายระยะส้ัน ทีจ่ะท าให้บรรลุถึงภายใน 1 ปีข้างหน้า 

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้โดยใหบ้ริการดว้ยความจริงใจเอาใจใส่ลูกคา้เปรียบเสมือนลูกคา้
เป็นคนส าคญั โดยเน้นคุณภาพในตวัผลิตภณัฑ์ให้ไดม้าตรฐานมากท่ีสุด และเหมาะสมกบัราคา 
เพื่อใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ เช่ือถือในตวัผลิตภณัฑข์องทางร้านจนลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อเรา
ในท่ีสุด 

- สร้างตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่งและเป็นท่ียอมรับ โดยการโฆษณาสินคา้เพื่อเป็นการเขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย 

- คาดหวงัยอดขายผลิตภณัฑใ์นปีแรกอยูท่ี่5,000,000บาท 
- มีอตัราก าไรสุทธิในปีแรกอยูท่ี่ 20%ของรายไดท้ั้งหมด... 
- ตอ้งการส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี 25% 
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เป้าหมายระยะกลาง ทีจ่ะท าให้บรรลุถึงภายใน3-5ปี 
- จะมีการขยายสาขา ภายใตเ้ครือเซ็นทรัล 
- เป็นเคร่ืองประดบัจิวเวลร่ีท่ีมีช่ือเสียงเป็นอนัดบัตน้ๆของวงการเคร่ืองประดบัในประเทศ

ไทย 
- พฒันาการออกแบบและพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
- เพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
- มีการรับผลิตตามค าสัง่การออกแบบของลูกคา้ 

เป้าหมายระยะยาว ทีจ่ะท าให้บรรลุถึงต่อจาก 5 ปีข้างหน้าเป็นต้นไป 
พฒันาการด าเนินธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง มีช่ือเสียงเป็นอนัดับตน้ๆของ

วงการเคร่ืองประดบัสากล และเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทัว่โลก 
เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและก าไรต่อปีและพฒันาแบรนดใ์หติ้ดตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ในด้านแรงกดดัน 5 ประการ 
(Five Force Model) 
 โมเดล Five Force ของการผลิตธุรกิจ Aesthetic Gems ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้รู้
ถึงสภาพแวดลอ้มของธุรกิจของเรากบัส่ิงรอบขา้งท่ีมีผลต่อการท าธุรกิจผลิตเคร่ืองประดบัของเรา
โดยเป็นการวิเคราะห์ในเชิงบวกท่ีไม่ใช่เพียงการเอาชยัเหนือคู่แข่งแต่ยงัพูดถึงการร่วมมือกนัเป็น
พนัธมิตร อย่างไรก็ตามมกัมีความเขา้ใจกนัว่า การวิเคราะห์ธุรกิจโดยน าหลกั Five Force มาใชน้ั้น
ควรใชส้ าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีการแข่งขนัสูงส่วนธุรกิจขนาดเล็กนั้นไม่มีความจ าเป็นตอ้งท า
เป็นเร่ืองเป็นราวขนาดนั้นหากแต่ในความเป็นจริงแลว้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกส็ามารถใช้
ธุรกิจแบบ Five Force มาใชไ้ดเ้พื่อเสริมใหธุ้รกิจของเรานั้นมีความแขง็แกร่งมากยิง่ข้ึน 
 1. การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current 
Competitors)  การท าธุรกิจเคร่ืองประดบันั้น ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ นบัเป็นเร่ืองส าคญัมาก 
เพราะเป็นสินค่าท่ีมูลค่าสูง วตัถุดิบท่ีใชต้อ้งไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดหรือตกลงกบัลูกคา้เอาไว ้
เพราะหากผูป้ระกอบการไม่มีความสุจริตแมแ้ต่คร้ังเดียว ก็ไม่สามารถอยู่ในตลาดน้ีไดน้าน เพราะ 
ธุรกิจเคร่ืองประดบั เป็นธุรกิจท่ีใชก้ารประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปาก ดงันั้นการรักษาช่ือเสียงจึง 
เป็นส่ิงส าคญัของธุรกิจน้ี ส่ิงท่ีจะสามารถน ามาสู้กับคู่แข่งในอุตสาหกรรมคงจะเป็นเร่ืองของ 
รูปแบบ (Design) เพราะเคร่ืองประดบัแต่ละช้ินจะมีความเป็นเอกลกัษณ์ขอตนเอง บ่งบอกถึงรส 
นิยมและบุคลิกของผูส้วมใส่ หากผูป้ระกอบการสามารถออกแบบเคร่ืองประดบัให้โดดเด่นตรงใจ
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ผูบ้ริโภคและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง(Product Differentiate) ไดม้ากเท่าไหร่กจ็ะสามารถ น าพา
ธุรกิจไปสู่ความส าเร็จไดไ้ม่ยาก 
  2. อ านาจต่อรองของ Supplier (Bargaining Power of Suppliers) ร้านขายเคร่ืองประดบัค่า
ปลีกทัว่ไปจะมีอ านาจการต่อรองจากผูข้ายปัจจยัการผลิต นอ้ย ดว้ยมูลค่าการซ้ือและความถ่ีท่ีนอ้ย
กว่าร้านคา้หรือผูป้ระกอบการรายใหญ่ ดงันั้นจึงท าให้เสียเปรียบในเร่ืองของราคา และไม่สามารถ
ต่อรองเร่ืองเครดิตได ้ท าใหใ้นระยะแรกตอ้งจ่ายค่าวตัถุดิบ เป็นเงินสดและอาจตอ้งซ้ือในราคาท่ีแพง
กวา่ผูป้ระกอบการรายใหญ่ แต่ส าหรับร้านของ ผูป้ระกอบการเองนั้น สามารถต่อรองกบัผูข้ายปัจจยั
การผลิตได ้เน่ืองจากมีความสนิทสนมคุน้เคย กบัผูข้ายหลายรายเพราะมีประสบการณ์ในธุรกิจ
ส่งออกเคร่ืองประดบัเป็นเวลาหลายปี ท าใหรู้้จกั และมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ส่งผลใหก้ารเจรจา
ต่อรองท าไดง่้ายและมีขอ้ไดเ้ปรียบไม่แพ ้ผูป้ระกอบการรายใหญ่ ในส่วนของผูค้า้รายใหม่ท่ีเขา้ไป
ติดต่อ ก็ไม่ไดเ้กิดปัญหาแต่อย่างใด เพราะ ผูป้ระกอบการเองมีการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกับ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่เอาไว ้ท าให้สามารถอา้ง อิงถึงผูป้ระกอบเหล่าน้ีกบัผูข้ายปัจจยัการผลิตได ้
 3. อ านาจต่อรองจากลูกค้า (Bargaining Power of Customers)  เน่ืองจากมี ผูป้ระกอบการ
ในธุรกิจเคร่ืองประดบัหลายราย ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ เลือกซ้ือและต่อรองราคาและเง่ือนไขได้
ตามตอ้งการ จึงเป็นอุปสรรคส าคญัในการท าธุรกิจ เคร่ืองประดบัอย่างมาก กลยุทธ์ดา้นราคาและ
ระยะเวลาการผลิต (lead time) จึงจ าเป็นอย่างมากใน การน ามาใช้รับมือกบัอ านาจการต่อรองน้ี 
เพราะการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบันั้นอยูท่ี่ความพอใจและ ความรู้สึกในขณะนั้น ดงันั้นราคาท่ีถูกกวา่
และระยะเวลาการผลิต การส่งมอบท่ีรวดเร็วกว่าจะ สามารถดึงดูดใจลูกคา้เอาไวไ้ด ้เพราะยิ่งเวลา
ผ่านไปนาน ความรู้สึกหรือความต้องการอยากได้ เคร่ืองประดับช้ินนั้ นอาจลดลงไปได ้
  4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) เคร่ืองประดบั
ทองฝังเพชรนั้น นบัเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือยท่ีนอกเหนือจากปัจจยัส่ี ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัของผลิตภณัฑ ์
คือ กลุ่มวยัท างานจนถึงวยัมีครอบครัว ซ่ึงก็คือผูใ้หญ่ มีฐานะ การเงินปานกลาง ค่อนขา้งดีจนถึงดี
มาก เพราะมีราคาสูง เป็นผลิตภณัฑท่ี์อยูน่อกเหนือความจ าเป็น และข้ึนอยูก่บัความชอบส่วนบุคคล 
ดงันั้น สินคา้ทดแทนจึงมีอยูม่ากมาย เช่น เคร่ืองประดบัเทียม เคร่ืองประดบัมุก เคร่ืองประดบัท ามือ 
(Hand made) ซ่ึงมีราคาถูกกว่า และใชง้านไดไ้ม่แพก้นั เพียงแต่ไม่ไดบ่้งบอกถึงฐานะทางสังคมได้
ชดัเจนมากเท่าท่ีคนบางกลุ่ม เช่น สงัคมชั้นสูง ตอ้งการ 
 5.ภัยคุกคามจากผู้แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance) ตัวเลขท่ีน่าสนใจในตลาด
เคร่ืองประดบั ท าใหมี้ผูป้ระกอบการหลายรายอยากเขา้สู่ ตลาดน้ี เพราะเช่ือมัน่วา่ ยงัสามารถเขา้มามี
ส่วนแบ่งการตลาดไดอี้กมาก ธุรกิจเคร่ืองประดบัแทเ้ป็น ธุรกิจท่ีสามารถท าก าไรไดอ้ย่างสูงและ
สามารถบวกก าไรไดสู้งอยา่งไม่จ ากดั ราคาซ้ือขายข้ึนกบั ความพอใจของลูกคา้ ท าให้เป็นส่ิงดึงดูด
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ผูป้ระกอบการทัว่ไปอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีคู่แข่งอยู่มากมายในตลาด ก็ไม่สามารถเขา้มา
แทนท่ีใครได ้อย่างชดัเจน เพราะผูป้ระกอบการแต่ละราย มกัจะสร้างเอกลกัษณ์ของตนเองและมี
การท าการตลาด ท่ีหลากหลาย จุดขายหลกัของเคร่ืองประดบั คือ รูปแบบ , ความคิดรวบยอด และ 
ราคา ซ่ึงแต่ละร้านคา้จะมีความแตกต่างกันอยู่แลว้แมว้่ารูปแบบพื้นฐานของช้ินงานจะมี ความ
เหมือนกนัหรือลอกเลียนแบบกนับา้งเช่น แหวน  แต่ลูกคา้ก็มกัจะสร้างความแตกต่างของช้ินงานท่ี
จะซ้ือดว้ยการสลกัช่ือหรือปรับกา้น แหวน ฯลฯ เพื่อสร้างความแตกต่างในช้ินงานของตนเองอยูแ่ลว้ 
หรือมกัจะให้ร้านท่ีตนเองไวว้างใจ และสนิทสนม ผลิตเคร่ืองประดบัข้ึนมาใหม่ตามแบบท่ีตนเอง
ชอบหรือสร้างสรรคแ์บบใหม่ๆข้ึนมา ท าใหคู่้แข่งขนัท่ีจะเขา้มาใหม่นั้นไม่สามารถสร้างผลกระทบ
ไดม้ากนกั 
 
การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 
จุดแข็ง (Strength)                                                                                         

-  ลกัษณะของผลิตภณัฑส์ามารถออกแบบไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้                                               
- ลวดลายของผลิตภณัฑ ์มีความเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากสินคา้อ่ืน จึงดึงดูดลูกคา้ได ้  
- ผลิตภณัฑมี์ความคงทน   ใชว้สัดุ   วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี 
- มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ  ในการออกแบบสินคา้พฒันา  สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ให้ท่ี

ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
- แรงงานไทยมีฝีมือการเจียระไนท่ีดี และมีความสามารถในการเผาพลอยและการตั้งน ้ า ซ่ึง

เป็นเอกลกัษณะเฉพาะของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจียระไนแบบ Bangkok Cut ท าให้
สินคา้จากไทยมีคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน และยงัเป็นท่ียอมรับจากประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก 

- ไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้และเจียระไนพลอยดว้ยมือท่ีส าคัญ ส่งผลให้ไทย เป็นศูนยก์ลาง
การเจียระไนเคร่ืองประดบัดว้ยมือแห่งหน่ึงของโลก 

จุดอ่อน (Weakness) 
- วตัถุดิบท่ีน า มาเจียระไนตอ้งน า เขา้จากต่างประเทศ เน่ืองจากไทยมีวตัถุดิบ ในประเทศ

เพียงเล็กน้อย และวตัถุดิบบางชนิด เช่น เพชร ไม่สามารถหาได ้ภายในประเทศ จึงตอ้ง
น าเขา้เพียงอยา่งเดียว 

- ขาดเทคโนโลยแีละบุคลากรท่ีใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตขั้นสูงซ่ึงตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ 
ท าใหก้ารพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นไปอยา่งจ ากดั 

- ผูผ้ลิตขาดการพฒันาการออกแบบดว้ยตนเอง  การผลิตส่วนใหญ่ยงัเน้นรับจา้งผลิตตาม
ค าสัง่ซ้ือจากต่างประเทศ 
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- ใช้เวลาในการท านาน เพราะตอ้งใช้ความสามารถจากช่างฝีมือในการแกะสลกัลวดลาย 
เน่ืองจากเป็นงานท่ีประณีตละเอียดอ่อน 

- มีลวดลายท่ีละเอียดมาก ราคากจ็ะยิง่สูงข้ึน 
โอกาส (Opportunity) 

- แนวโนม้การขยายตวัของตลาดในประเทศ จากการบริโภคของคนไทย และจากชาวต่างชาติ
ท่ีมาท่องเท่ียว ในประเทศไทยจะเห็นว่าอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อปริมาณการซ้ือขายสินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศ 

- การเปิดเขตการคา้เสรี (FTA) ในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะการลดอตัราภาษีการนาเขา้เป็น
ศูนย ์จะมีส่วนช่วยใหอุ้ตสาหกรรมเติบโต 

- รัฐบาลเลง็เห็นความส าคญัของอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัมากข้ึน ไดมี้การออก
มาตรการสนบัสนุนอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในหา้งสรรพสินคา้เอ้ืออ านวยในการท าธุรกิจ เพราะสะดวกในการ
เดินทาง 

- เป็นท่ีรู้จกัไดง่้ายสามารถตั้งเป้าหมาย และประมาณการยอดขายได้ง่ายกว่าและสามารถ
สร้างช่ือเสียงไดร้วดเร็วเน่ืองจากท าเลท่ีตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 

- เคร่ืองประดบัเป็นสินคา้ท่ีคนนิยมมากมีการเปล่ียนแปลงบ่อยตามกระแสท าให้ผูบ้ริโภคมี
การจบัจ่ายมาไวใ้นครอบครองตามกาลเทศะ และดึงดูดความสนใจไดอ้ยา่งดี 

- ค่านิยมการใส่เคร่ืองประดบัเพชรและเคร่ืองประดบัมีค่าท าใหผู้ค้นหาเคร่ืองประดบัมา เก็บ
ไวใ้นครอบครอง โดยเฉพาะผูห้ญิงวยัท างานมกัหาซ้ือเคร่ืองประดบัช้ินแรกมาเกบ็ไว ้

อุปสรรค  (Threat) 
- การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ท่ีผ่านมาได้ส่งผลต่อการบริโภคสินคา้กลุ่มอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัเพราะจดัอยู ่ในกลุ่มสินคา้ฟุ่ มเฟือย 
- การเติบโตอย่างกา้วกระโดดและการพฒันา อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั มีกิจการรายใหม่

เพิ่มมากข้ึน 
- การเกิดกลุ่มประเทศผูส่้งออกเกิดใหม่ เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาขีด

ความสามารถในการผลิตและเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ีพร้อมทั้ง
มีความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการเจรจาต่อรองไดดี้กวา่คนไทย 

- การผนัผวนของราคาวตัถุดิบ เช่น ทองคา ซ่ึงมาจากการเกง็กาไรและอตัราแลกเปล่ียน 
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- การกีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers) ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจาก
ทุกประเทศต่างลดอตัราภาษี เพื่อสนับสนุนนโยบายการคา้เสรี จึงใชม้าตรการท่ีมิใช่ภาษี
เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

- ตอ้งปรับปรุงผลิตภณัฑ ์โดยการผสมผสานความเป็น ความเป็นไทยและตะวนัตกไวด้ว้ยกนั  
เพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
วเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 
 1. คู่แข่งขนัทางตรง  
 คู่แข่งขนัทางตรงของ Aesthetic Gems คือร้านเคร่ืองประดบัท่ีเป็นร้านส่วนบุคคล มีตรา
สินคา้ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกบั Aesthetic Gems แต่รู้จกัจากการสนับสนุนใครกบัละคร หรือรายการ
ต่างๆ เป็นยี่ห้อท่ีมีมานาน เม่ือผูห้ญิงวยั ท างานนึกถึงเคร่ืองประดบัจะตอ้งนึกถึงยี่ห้อน้ีก่อน เช่น 
Ananta (Fine Jewelry) และ Aiyara Gems ท าให้ Aesthetic Gems ตอ้งสร้าง กลยทุธ์เพื่อดึงส่วนแบ่ง
การตลาดมาจากเจา้ของตลาดเดิม 
 2. คู่แข่งขนัทางออ้ม 
 คู่แข่งขนัทางออ้มของ Aesthetic Gems พบว่ามีร้านคือร้านขายเคร่ืองประดบัเพชรท่ีเป็น 
counter brand ในห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้ งอยู่ในบริเวณพื้นท่ีเช่า ใกลก้ับท่ีตั้ งร้านของ 
Aesthetic Gems คือร้าน JUBILEE ตราสินคา้ไม่ไดท้  าการโฆษณา รู้จกัมาเป็นเวลานาน จากการบอก
ต่อหรือเคยทดลองซ้ือสินคา้กนัมาแลว้คร้ังหน่ึง  
 
การด าเนินงานภายใน 

ขั้นตอนการด าเนินงานของร้าน Aesthetic Gems จะมี 2 รูปแบบคือ สินคา้ท่ีเป็นแบบของ
ทางร้านและสินคา้ท่ีรับสั่งผลิตจากแบบของลูกคา้ การด าเนินงานภายในสาขาจะใชแ้นวคิดของห่วง
โซ่แห่งคุณค่า Value chain มาบริหารจดัการเป็นแนวคิดท่ีว่าดว้ยการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องคก์ร
และลูกคา้ ประกอบดว้ย 
กจิกรรมหลกั (Primary activity) 

- การจดัหาวตัถุดิบ 
- การด าเนินงานผา่นกระบวนการผลิต  
- การจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภค    
- การบริหารก่อนและหลงัการขาย  
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กจิกรรมสนับสนุน (Support activities) 
- บุคลากรฝ่ายผลิต  
- เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิต 

 
 

กระบวนการผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัขั้นตอนการผลิตร้าน AESTHETIC GEMS 

  

ออกแบบ 

ตามเอกลกัษณ์ของร้าน หรือ แบบของลกูค้า 

ขัน้ตอนการ 
หลอ่/แตง่/ขดั/ฝัง/ชบุ 

โรงงานรับพิมพ์ และวตัถดุิบ 

สง่วตัถดุิบให้โรงงาน สง่พิมพ์ให้นกัออกแบบ 

และเจ้าของร้านตรวจ 

ท าพิมพ์ จดัซือ้วตัถดุิบ 

โรงงานสง่งานกลบัร้าน 

เพ่ือตรวจคณุภาพและเข้าคลงัสินค้า 
น าสง่ลกูค้า ขาย 

สง่วตัถดุิบทดลอง 
ใสใ่นพิมพ์ 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

47 
Journal of Business Research and 

Administration 

กระบวนการด าเนินงานภายในร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
แผนผงัขั้นตอนการบริการร้าน AESTHETIC GEMS 

การบริการลกูค้า 

พนกังานเสนอสินค้า 

ท่ีเป็นสินค้าเดน่ของร้าน 

แนะน าโปรโมชัน่ 

ของร้านในช่วงนัน้ๆ 

สอบถามความ
ต้องการของ
ลกูค้า

แบบท่ีต้องการ 

งบประมาณ 

ซือ้เพ่ือตนเองหรือ 

เป็นของขวญั 

ลกูค้านัง่คยุและรอ
สินค้าท่ีมมุรับแขก 

พนกังานจดัหาสินค้า 

ท่ีตรงกบัความต้องการของ
ลกูค้า

ให้นกัออกแบบ ออกแบบ
แบบลกูค้าต้องการ 

มีใบประกนัสินค้า/ท าความ
สะอาดสนิค้าตลอดการใช้

งาน 

ลกูค้าตดัสินใจ 

ซือ้สินค้า 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

48 
Journal of Business Research and 

Administration 

รายการวตัถุดบิและเคร่ืองมือในการผลติ 

วตัถุดิบท่ีใช ้ แหล่งวตัถุดิบ ราคาต่อหน่วย 
เพชร ประเทศเบลเยยีม 50,000 
พลอย จนัทบุรี,กาญจนบุรี 30,000 
ทอง เยาวราช 19,950 
ทองค าขาว เยาวราช 29,860 
คอมพิวเตอร์(ส าหรับออกแบบ) ไอทีสแควร์ 35,000 
เคร่ืองตรวจคุณภาพเพชร เยาวราช 300,000 
เคร่ืองตรวจคุณภาพทองค า เยาวราช 100,000 
เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัทองค า เยาวราช 10,000 
เคร่ืองพิมพใ์บเสร็จ Homepro 5,000 
พนงักั้นหอ้ง Homepro 10,000 
กระจกหนา้ร้านและประตู Homepro 20,000 
ตูโ้ชวสิ์นคา้และเคาน์เตอร์บริการ Homepro 40,000 
หุ่นโชวเ์คร่ืองประดบั ส าเพง็ 5,000 
ผา้รองก ามะหยี ่ ส าเพง็ 1,000 
กล่องบรรจุภณัฑ ์ ส าเพง็ 10 
ไฟจดัแสง Homepro 3,000 
กระเบ้ืองปูพื้น(หินอ่อน) Homepro 500 
โตะ๊เกา้อ้ีมุมรับแขก Homepro 3,500 
โต๊ะชุดส าหรับตรวจสอบสินคา้ Homepro 15,000 

 
*หมายเหตุ* 

- เพชรและพลอย ราคาจะข้ึนอยูก่บัขนาดและคุณภาพของแต่ล่ะช้ินงานดว้ย ราคาท่ีน ามาค านวณ 

ขนาดจะอยูท่ี่ประมาณ 0.4-0.5 กระรัต ซ่ึงเป็นขนาดท่ีลูกคา้นิยมเป็นส่วนมาก 

- ทองและทองค าขาว ราคาจะข้ึนลงตามราคากลางในแต่ละวนั และน ้าหนกัของช้ินงาน 
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ค านวณต้นทุนวตัถุดิบต่อหน่วย แล้วน ามาเปรียบเทยีบกบัราคาขายทางการตลาด 

รายละเอียดวตัถุดิบ ตน้ทุนต่อชาม(บาท) ราคาขาย(บาท) ร้อยละของตน้ทุน 
ต่างหู 3,636.53 5,818.45  

       60% สร้อยคอ 8,213.20 13,141.12 
ก าไล 4,052.78 6,484.45 
แหวน 2,138.11 3,420.98 

 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

  

 

 

แผนการควบคุมการด าเนินงาน 
โดยจะใชเ้กณฑก์ารวดัผลมาประเมินเม่ือส้ินปี เช่น 

จะมีการหกัคะแนน เม่ือมีการปฏิบติังานผดิพลาด ตามต าแหน่งหนา้ท่ีของแต่ล่ะคน 
80-100 คะแนน ดีมาก  เม่ือส้ินปีจะข้ึนเงินเดือน 5% 
70-80 คะแนน ดี  เม่ือส้ินปีจะข้ึนเงินเดือน 3% 
60-70 คะแนน ปานกลาง  เม่ือส้ินปีจะข้ึนเงินเดือน 2% 
ต ่ากวา่ 60 คะแนน ปรับปรุง  เม่ือส้ินปีจะไม่มีการข้ึนเงินเดือน 
 

ประธาน
บริษัท 

ผูจ้ดัการฝ่าย 
ออกแบบ 

ผูจ้ดัการฝ่าย 
การผลิตผลิตและจดัซ้ือ 

ผูจ้ดัการฝ่าย 
การตลาดและการขาย 

ผูจ้ดัการฝ่าย 
การเงินและการบญัชี 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

สินคา้คงคลงั 

พนกังาน
ออกแบบ 

พนกังานขาย 

พนกังาน

พนกังานวิจยัตลาดและ 
พฒันาผลิตภณัฑ ์

พนกังานจดัซ้ือ
วตัถุดิบ 

พนกังานติดตามการ
ผลิต 

พนกังานการเงิน 

พนกังานการบญัชี 
พนกังานขนส่ง

สินคา้ 

พนกังานควบคุม
สินคา้คงคลงั 
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การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
1. การคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกับงานและองค์กร เพื่อให้ได้ทรัพยากรบุคคลท่ีมี

คุณภาพและมีความเหมาะสม  
2. การฝึกอบรมและการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  AESTHETIC GEMSไดก้ าหนดแผนการ

พฒันาบุคลากรเพื่อให้พนักงานมีการพฒันา ความสามารถในการด าเนินงานโดยจัดอบรมแก่
พนักงานให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ ความรู้พื้นฐาน เก่ียวกบัเคร่ืองประดบัและอญัมณี กระบวนการ
ผลิต แนวโนม้ตลาด ทิศทางท่ีตลาดก าลงัสนใจ วิธีการน าเสนอสินคา้ ฯลฯ เพื่อน ามาใชเ้พิ่มคุณภาพ
ในการท างาน 
 3. การก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาสมและแรงจูงใจในกบับุคลากร 
  - การให้ผลตอบแทนเพื่อการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน แยกเป็น การจ่ายค่าจ้าง/
เงินเดือนพื้นฐาน เป็นการจ่ายเงินสดใหแ้ก่พนกังานท่ีปฏิบติังาน หรือการปรับเงินเดือน/ การปรับค่า
ครองชีพ ซ่ึงจะเป็นการปรับเงินเดือนให้กบัผลการปฏิบติัท่ีผา่นมาในอดีต  จ านวนเงินท่ีปรับข้ึนอยู่
กบัหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผดิชอบและผลงาน และการปฏิบติังานของพนกังาน ส่วนการปรับค่าครองชีพ 
เป็นการปรับเงินเดือนตามอตัราค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนโดยเพิ่มในพนกังานทุกคนในอตัราท่ีเท่ากนั และ 
สวสัดิการ 
  - ค่าตอบแทนพิเศษ/เงินจูงใจ ค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินจูงใจ พิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานโดยตรงเป็นรายบุคคล เป็นทีม หรือเป็นแผนก  ซ่ึงสามารถปฏิบติังานได้
ตามเป้าหมาย เช่น การลดตน้ทุน  การเพิ่มปริมาณการผลิต  การตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้  
การตอบกลบัต่อการลงทุน หรือ การเพิ่มมูลค่าหุน้ เป็นตน้  การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษน้ี ธุรกิจเราจะ
ตอบแทนในรูปแบบ โบนสั และ การเท่ียวต่างประเทศในแต่ละปี จะไม่เก่ียวขอ้งกบัค่าจา้ง/เงินเดือน
ของพนกังาน  ค่าตอบพิเศษน้ีแปรผนัไปตามผลการปฏิบติังานของพนกังานดว้ย  
 4. การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการเลิกจา้ง 
  ผูท่ี้เป็นพนกังานบริษทัจะมีโอกาสออมเงินผา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงนายจา้ง
จดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นสวสัดิการ โดยเงินของกองทุนจะมาจาก 2 ส่วน คือ เงินท่ีลูกจา้งจ่ายส่วนหน่ึง 
เรียกว่า เงินสะสม โดยจ่ายในอตัราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือน และนายจา้งจ่ายอีกส่วนหน่ึง เรียกว่า 
เงินสมทบ ซ่ึงนายจา้งตอ้งจ่ายเงินสมทบในอตัราไม่นอ้ยกว่าอตัราท่ีลูกจา้งจ่ายสะสม เม่ือลูกจา้งจะ
เกษียณอาย ุสามารถเลือกไดว้่า จะรับเงินแบบคร้ังเดียว หรือเลือกทยอยรับเป็นรายงวดแบบเงินก็ได ้
โดยจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ 55 ปีบริบูรณ์ โดยผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ประกอบไปดว้ยเงินสะสม 
เงินสมทบ และผลประโยชน์ จึงนบัว่าเป็นอีกแหล่งเงินออมท่ีสามารถแบ่งเบาภาระทางการเงินใน
ยามเกษียณได ้
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
อตัราเงินเดือน/คน

(บาท) 
อตัราเงินเดือนทั้งหมด/

เดือน (บาท) 
ประธานบริษทั 3 100,000 300,000 
ผูจ้ดัการฝ่ายออกแบบ  1 25,000 25,000 
พนกังานออกแบบ 2 15,000 30,000 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและการขาย 1 25,000 25,000 
พนกังานขาย 3 9,000 27,000 
พนกังานการตลาด 1 15,000 15,000 
พนกังาน R&D 1 15,000 15,000 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและการจดัซ้ือ 1 25,000 25,000 
การจดัซ้ือวตัถุดิบ 2 10,000 20,000 
ติดตามการผลิต 1 10,000 10,000 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี 1 25,000 25,000 
พนกังานการเงิน 1 15,000 15,000 
พนกังานการบญัชี 2 15,000 30,000 
ผูจ้ดัการฝ่ายสินคา้คงคลงั 1 25,000 25,000 
พนกังานควบคุมสินคา้คงคลงั 1 9,000 9,000 
พนกังานขนส่งสินคา้ 1 9,000 9,000 
 
  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

52 
Journal of Business Research and 

Administration 

แผนฉุกเฉิน 
1. สินคา้ในร้านจะเป็นทองและเพชรอญัมณีต่างๆ ซ่ึงตอ้งใช้เงินลงทุนสูงมากทั้ งราคา

ทองค าและราคาของเพชร อญัมณีต่างๆ ก็มีมูลคา้สูงมาก ทางร้านจะท าการลดตน้ทุนการผลิตโดย
การลดการผลิตสินค้าเพื่อขายในร้าน หรือลดการน าสินค้าเข้าคลังสินค้า และท า การระบาย
สินคา้ออกจากคลงัสินคา้ให้มีการหมุนเวียนไม่เป็นสินคา้คงคา้งอยู่ในคลงัสินคา้ เพื่อตอ้งท าการ
จดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบใหม่ แต่ใหใ้ชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่หมี้เงินสดหมุนเวียน 

2. หากจ าเป็นตอ้งผลิตสินคา้ใหม่เพื่อน าเสนอลูกคา้ใหผ้ลิตสินคา้ตน้แบบจากโลหะเงิน แท ้
92.5 แทนการใชท้องค า เพื่อเป็นการลดต้นทุน และจะผลิตสินคา้เป็นทองค าเม่ือมีการสั่งซ้ือจาก
ลูกคา้ คลา้ยกบัเป็นบริการสั่งท า โดยแจง้ลูกคา้อย่างชดัเจนและเปิดเผยว่าทางร้านจะใชสิ้นคา้ตน้ 
แบบเป็นงานเงินแทแ้ละจะผลิตสินคา้เป็นทองค าตามท่ีลูกคา้ตอ้งการภายหลงัท่ีลูกคา้ตกลงใจสั่งซ้ือ
สินคา้ช้ินนั้น อย่างไรก็ตาม หากลูกคา้สนใจซ้ือเคร่ืองประดบัตน้แบบท่ีผลิตจากเงินแท ้ทางร้านก็
ยนิดีจ าหน่ายสินคา้นั้น 

3. เม่ือจะท าการออกแบบและผลิตสินคา้ใหม่ทางร้านจะตรวจสอบวา่ในคลงัสินคา้มีวตัถุดิบ
อะไรบา้ง แลว้นักออกแบบจะออกแบบช้ินงานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุดิบท่ีมี เช่น เพชร มีขนาดใด 
รูปร่างใดบา้ง พลอยสีอะไร ขนาดและรูปร่างใดบา้ง เพื่อใหส้ามารถน าสินคา้ในคลงัมาใชไ้ด ้ช่วยลด
ตน้ทุนอีกทางหน่ึง 

4. เปล่ียนนโยบายเนน้การรับผลิตสินคา้ตามค าสั่ง คือทางร้านจะจดัท าสมุดรวบรวม แบบ
เคร่ืองประดบัต่างๆทั้งจากท่ีทางร้านออกแบบเองและจากนิตยสารต่างๆ เพื่อรองรับความตอ้งการ
ของลูกคา้ โดยจะแยกออกเป็นประเภทต่างๆให้ลูกคา้เลือกชมไดง่้าย หลงัจากนั้นจะท าการประเมิน
ราคาแต่ละช้ินงานตามแบบนั้นๆ เพื่อใหลู้กคา้ ตดัสินใจในการสัง่ผลิตต่อไป 
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แผนธุรกจิ น ำ้หอมแห้ง Fe’Fume 
ปางสิริ อิศเรศ 

------------------------------------------------- 

บทควำม 
 สภาวะสังคมในปัจจุบนัทั้ งผูช้ายและผูห้ญิงหันมาใส่ใจเร่ืองการดูแลสุขภาพ การดูแล
ผวิพรรณ รวมทั้งการดูแลบุคลิกภาพใหดู้ดีและมีความสง่างาม ซ่ึงลว้นแลว้เป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา 
แต่ละคนมีวิธีการท่ีจะช่วยให้ตวัเองดูสวยงามไดห้ลากหลายวิธี สามารถปรุงเสริมเติมแต่งไดท้ั้ง
ภายในและภายนอก แมแ้ต่คนในสมยัก่อนยงัมีการใชน้ ้ าอบเพื่อประทินผวิป้องกนักล่ินกาย  น ้ าหอม
จึงกลายเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีใชใ้นการแต่งตวั และช่วยสร้างบุคลิกใหก้บัเรา ไม่มากก็นอ้ย เสน่ห์
ของหลายๆ คน ไม่เพียงแต่จะอยูท่ี่บุคลิก  และความเฉพาะตวัของคนๆนั้น 

ความหอมของกล่ินกายก็เป็นส่วนหน่ึงของเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้นไม่ว่า
จะเป็นการท าความรู้จกักบัน ้าหอมในแบบท่ีแตกตางกนันั้น กมี็ผลกบัการใชน้ ้ าหอมเพื่อใหเ้กิดความ
หอม ต่อรางกายของเรา  ไม่เพียงแต่เคลด็ลบั  ในการเลือกใชน้ ้ าหอมนบัเป็นส่วนส าคญั  การรู้จกัใช้
น ้ าหอมให้ถูกวิธีก็ยงัจะช่วยให้กล่ินของน ้ าหอมท่ีเราเลือกใชน้ั้นติดอยู่ไดท้นนาน กล่ินน ้ าหอมท่ี
แตกต่างกนัสามารถบ่งบอกบุคลิกภาพของผูท่ี้ใชน้ ้ าหอมท่ีแตกต่างกนัได ้น ้ าหอมจึงเป็นส่ิงท่ีคน
ทั่วไปใช้เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตนเอง ผลิตภัณฑ์น ้ าหอม เป็น
เคร่ืองส าอางประเภทเคร่ืองหอม ท่ีมีส่วนประสมของหัวน ้ าหอม ท่ีมีคุณสมบติัเพื่อเสริมสร้างของ
มัน่ใจใหก้บัผูท่ี้ใชผ้ลิตภณัฑ ์นอกจากนั้นยงัมีคุณสมบติัท่ีช่วยระงบักล่ินกายใหก้บัผูบ้ริโภค ในการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ าหอมจึงตอ้งมีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ในเร่ืองของกล่ิน รูปทรง ดีไซน์ 
เช่น ผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบการแต่งตวัท่ีทนัสมยั การเลือกน ้ าหอมจึงควรเน้นไปท่ี รูปทรง กล่ิน เพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมัน่ใจให้ตนเองมากข้ึน ในการท าแผนธุรกิจคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแห้ง “Fe’Fume” เป็นท่ีรู้จกัในสายตาของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพิ่มมากข้ึน 
โดยบริษทัคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจ าในสายตากลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยไดมี้การจดัท าการส่งเสริมการตลาดมากมาย เพื่อให้กลุ่มลูกคา้ได้
เห็นประโยชน์ของตวัผลิตภณัฑ ์        

ในปัจจุบนัผลิตภณัฑน์ ้ าหอมมีออกมาหลากหลายรูปแบบไม่วา่จะเป็น แบบสเปรย ์แบบเจล                  
แบบโลชัน่ หรือแบบบาล์มท่ีพกติดตวัไวแ้ตม้ตามจุดต่างๆ หรือท่ีเรียกว่าน ้ าหอมแห้ง ซ่ึงกระแส
น ้ าหอมไดรั้บความนิยมอย่างมาก และไดข้ยายวงกวา้งไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยั ไม่จ ากดั
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีธุรกิจน ้าหอมแหง้ ยงัมีคู่แข่งขนัไม่มากนกั เพราะเป็นธุรกิจใหม่ ท่ี
ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนัก   แต่ในอนาคตอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน เพราะผลิตภณัฑ์น ้ าหอมแห้ง มี
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กระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อนและสามารถสร้างก าไรไดม้าก ถึงแมว้่าจะใชต้น้ทุนในการผลิตท่ี
ค่อนข้างสูง เพราะหัวน ้ าหอม ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญในการผลิต ต้องมีการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และตอ้งมีการเสียภาษีการน าเขา้ดว้ย 

น ้ าหอมแห้ง คือ น ้ าหอมท่ีอยู่ในรูปของแขง็ คลา้ยน ้ าหอมในรูปบาลม์ โดยน ้ าหอมแห้งจะ
ใชมื้อสัมผสักบัเน้ือน ้ าหอมและแตม้ตามจุดต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้เกิดกล่ินหอม ขอ้ดีคือกล่ิน
หอมจะติดตวัเราเหมือนกล่ินสบู่ และน ้ าหอมแห้งจะไม่มีแอลกอฮอลผ์สมอยู่เลยจึงเหมาะกบัคนท่ี
แพล้ะอองน ้ าหอม พกพาง่าย ใชไ้ดบ่้อยคร้ังตามตอ้งการ จึงเหมาะส าหรับคนท่ีตอ้งเดินทางบ่อยๆ 
วิธีการใช ้ก็คือ การทาตามจุดต่างๆของร่างกายท่ีตอ้งการให้มีกล่ินหอมไดต้ามตอ้งการ ส่วนใหญ่
มกัจะใชท้าตามจุดชีพจร เช่น จุดชีพจร ขอ้มือ หลงัมือ ขอ้พบั แขน ขา หลงัใบหูและซอกคอ ใต้
รักแร้ ใตร้าวนม เพราะกล่ินจะติดทนนานกว่า ส่วนปริมาณท่ีใช ้มากนอ้ยตามความตอ้งการของแต่
ละบุคคล หากตอ้งการกล่ินเขม้กท็ามาก กล่ินอ่อนทาเลก็นอ้ย 

โดยบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากดั เป็นบริษทัท่ีท าการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น ้ าหอมแห้ง ยี่ห้อ 
fe’fume ซ่ึงเป็นน ้ าหอมเน้ือบาลม์ท่ีอยูใ่นรูปของแขง็ โดยน ้ าหอมแหง้จะใชมื้อสัมผสักบัเน้ือน ้าหอม
และแตม้ตามจุดต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้เกิดกล่ินหอม ขอ้ดีคือกล่ินหอมจะติดตวัเราเหมือนกล่ิน
สบู่ และน ้ าหอมแห้งจะไม่มีแอลกอฮอลผ์สมอยู่เลยจึงเหมาะกบัคนท่ีแพล้ะอองน ้ าหอม พกพาง่าย 
ใชไ้ดบ่้อยคร้ังตามตอ้งการ ซ่ึงเหมาะส าหรับคนท่ีตอ้งเดินทางบ่อยๆ โดยวิสัยทศัน์ของบริษทั เลิฟ
เฟอร์ฟูม  จ ากดั คือ การเป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแห้งท่ีมีคุณภาพ และสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ี
รู้จกักนัอย่างแพร่หลายในกลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค โดยบริษัท เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากัด ได้ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความ
แตกต่างในดา้นคุณภาพของตวัผลิตภณัฑ์ คือการใชก้ล่ินน ้ าหอมต่างๆมากมาย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 
แนวดว้นกนั คือ กล่ินแนวหอมหวาน กล่ินแนว SEXY และกล่ินแนว Sport girls และรวมทั้งการ
สร้างภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หอ้ยูเ่หนือกวา่คู่แข่งขนัโดยจากการวิเคราะห์ตลาดและการวิเคราะห์
คู่แข่งขนั พบวา่ คู่แข่งขนัหลกัท่ีส าคญัของ  
ผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแหง้ มีอยูด่ว้ยกนั 3 ยีห่อ้ คือ  

1. ยีห่อ้ Paddy Daddy 
2. ยีห่อ้ Colidora 
3. ยีห่อ้ L'occitane 
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และคู่แข่งขนัทางออ้ม มีอยูด่ว้ยกนั 3 ยีห่อ้ คือ 
1. สเปยน์ ้ าหอม Oriental princess  
2. โลชนัน ้าหอม Victoria secret  
3. โลชนัน ้าหอม Lela  
ซ่ึงจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม พบว่า ในปัจจุบนัคู่แข่งขนัในธุรกิจน ้ าหอมแห้งยงัมีไม่

มากนกั แต่ประเภทสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัยงัมีอยูม่าก เช่น สเปรยน์ ้ าหอม ครีมน ้าหอม โลชนัน ้าหอม 
ดงันั้นทางผูผ้ลิตจะตอ้งวางแผนเพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยั และมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
ของตวัเอง ตลอดจนตอ้งมีการเพิ่มช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้ เพื่อความสะดวกสบายในการ
กระจายสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดง่้ายข้ึน ส่วนทางด้านอ านาจต่อรองของผูซ้ื้อและ
อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ มีค่อนขา้งสูงเน่ืองจากผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแหง้ ใชว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิตค่อนขา้งเป็นวตัถุดิบท่ีมีขายเป็นแหล่งเฉพาะ และผลิตภณัฑน์ ้ าหอม เป็นสินคา้ท่ีสามารถหาใช้
ทดแทนกนัไดง่้ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป ดงันั้นจึงท าใหอ้  านาจต่อรองของผูซ้ื้อผลิภณัฑมี์ค่อนขา้งสูง 

ในส่วนของแผนการตลาด ทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากดั ไดมี้การก าหนดวตัถุประสงค์
ทางการตลาด เพื่อท าใหแ้ผนธุรกิจ สามารถด าเนินไปอยา่งมีจุดมุ่งหมาย สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

- เพื่อให้ผลิตภณัฑ์น ้ าหอมแห้ง “Fe’Fume” เป็นท่ีรู้จกัในสายตาของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
เพิ่มมากข้ึน โดยบริษทัคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจ าในสายตากลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเพิ่มข้ึน 40% 
- เพื่อขยายสาขาจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแหง้ “Fe’Fume” ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล        
โดยมีเป้าหมายเพิ่มข้ึนอีก10 สาขาไปในอีก 2 ปีขา้งหนา้ 
- เพื่อสร้างยอดขายต่อปีใหเ้พิ่มข้ึน 10% เป็นอยา่งนอ้ย 
- เพื่อเปิดรับตวัแทนจ าหน่าย เพื่อขยายฐานลูกคา้ไปยงัจงัหวดัต่างๆในแต่ละภาค เช่น 
เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ หาดใหญ่         
- เพื่อใหแ้บรนดน์ ้ าหอมแหง้ “Fe’Fume” เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในสายตาของผูบ้ริโภค และมีฐาน
ลูกคา้อยูท่ ัว่ทุกภาคของประเทศไทย 
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ในส่วนดา้นการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) บริษทัมีการวางแผนจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแหง้ใหก้บัผูบ้ริโภค โดยมีการจดับูธจ าหน่ายผลิตภณัฑต์ามหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า
กระจายทัว่กรุงเทพฯ ซ่ึงตอนน้ีหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแหง้ คือ 

- เซ็นทรัลเวสเกต  
- เซ็นทรัลลาดพร้าว  
- เซ็นทรัลพระราม 2 
- ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) 
- แฟชัน่ไอซ์แลนด ์
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของบริษทั คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศ หญิง อายอุยูร่ะหว่าง 20-30

ปี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในระดับปานกลาง ตั้ งแต่ 15,000-30,000 บาท และบริโภคกลุ่มน้ี จะมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าแห้ง เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้กับตวัเอง ซ่ึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายน้ี เป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่นและวยัท างาน โดยลูกคา้ในวยัน้ีก าลงัอยูใ่นช่วง ตอ้งการสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัตวัเอง ส่วนในดา้น การวางต าแหน่งผลิตภณัฑน์ั้น จะค านึงถึงปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้
ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์น ้ าหอมแห้ง Fe’ Fume ท่ีส าคญั คือ ราคา และ ความหอมติดทนนาน 
โดยบริษทั Fe’ Fume จะวางต าแหน่งผลิตภณัฑไ์วเ้หนือจากคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ โดยราคาสินคา้จะอยู่
ระดบัใกลเ้คียงกบัราคาสินคา้ของคู่แข่งขนัหลกั คือ Paddy Daddy แต่ราคาสินคา้จะสูงกว่าราคาของ
คู่แข่งขนั ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั Callidora และบริษทั L'occitane  

ดา้นกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ธุรกิจน ้ าหอมแหง้ “Fe’Fume” เป็นธุรกิจใหม่                         
ท่ีย ังไม่ค่อยเป็นท่ี รู้จักมากนัก เพื่อ เป็นการก าหนด กลยุทธ์ในการเข้า สู่ตลาด โดยอาศัย                                         
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด 

ด้ำนผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์น ้ าหอมแห้ง “Fe’Fume” จะท าการผลิตโดยใช้กล่ิน
น ้ าหอมท่ีเหมือนกนั โดยทางผูผ้ลิตจะใชห้วัน ้ าหอมดว้ยกนัทั้งหมด 3 แนว คือ กล่ินแนวหอมหวาน 
กล่ินแนว SEXY และกล่ินแนว Sport girl โดยบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการใส่น ้ าหอมแห้ง จะเป็นตลบัท่ี
ท าจากอลูมิเนียม ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ขนาดดว้ยกนั คือขนาด 10 กรัม และขนาด 20 กรัม ส าหรับ
ตราสินคา้น ้ าหอมแห้ง “Fe’Fume” เลือกใช้เป็นรูปการ์ตูนผูห้ญิง มีฝูงผีเส้ือลอ้มรอบเป็นวงกลม 
เปรียบเสมือนฝงูผเีส้ือท่ีก าลงัดอมดมกล่ินหอมสดช่ืนจากกายของหญิงสาว โดยใชสี้ชมพู เพื่อส่ือถึง
ความสวยและความอ่อนหวานของความเป็นผูห้ญิง โดยมีค าขวญัวา่ “Fe’Fume” กล่ินหอมเยา้ยวนใจ
ท่ีใครๆตอ้งหลงรัก โดยวิธีการท าง่ายๆคือ  
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อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าน ้ าหอมแหง้ 
1. บีแวกซ์ 
2. น ้ ามนัสวีทอลัมอนด ์หรือ น ้ ามนัโจโจบา หรือ น ้ ามนัเมลด็องุ่น 100 ml. 
3. หวัน ้ าหอมกล่ินท่ีชอบ 
4. วิตามินอี อะซีเตรท 
5. ตลบัอลูมิเนียม ส าหรับใส่ ขนาด 10 กรัม หรือ 20 กรัม 
วิธีการท าน ้ าหอมแหง้ 
1. น าหมอ้ตม้ใบท่ี 1 ใส่น ้ าเปล่าลงไป ใส่บีแวกซ์ในหมอ้ตม้อีกใบและใส่ในหมอ้ตม้ใบใหญ่ น ้ าจะ
ช่วยท าใหบี้แวก๊ซ์ละลายชา้ๆ ไม่เร็วเกินไป 
2. เม่ือบีแว๊กซ์ละลายจนหมด ให้ใส่น ้ ามนัสวีทอลัมอนด์ หรือ น ้ ามนัโจโจบ้าลงไป คนให้เขา้กนั  
3. ยกลงจากเตาแลว้ใส่น ้ ามนัหอม หรือ หวัน ้าหอมท่ีชอบ โดยใชห้ลอดเลก็ๆหยดประมาณ10-15 ซีซี 
แล้วก็ใช้หลอดหรือไม้พายเล็กๆคนให้เข้ากัน ใส่วิตามินอี เพื่อเพิ่มคุณภาพประมาณ 0.5 ซีซี 
4. เทใส่ตลบัแลว้ท้ิงใหเ้ยน็ประมาณ 30 นาที สูตรน้ีจะไดน้ ้ าหอมประมาณ 100 กรัม เม่ือเยน็แลว้ปิด
ฝาใหส้นิท แค่น้ีกถื็อวา่เสร็จสมบูรณ์ 

กล่ินของน ้ าหอมท่ีใชน้ั้นจะมีการเปล่ียนไป หรือผิดกล่ินไปบา้ง ซ่ึงจะเก่ียวกบัโฮโมนท่ีมี
ปฏิกริยากบัน ้ าหอมเปล่ียนไป ในภาวะท่ีมีอาการเครียด มีรอบเดือน หรือตั้งครรภ ์และอีกส่วนหน่ึง
คือความต่อเน่ืองในการใชน้ ้ าหอม หากเราใชน้ ้ าหอมกล่ินเดียวนานๆ กล่ินนั้นจะซึมซาบเขา้กบั
ร่างกายของเราท าใหก้ล่ินนั้นติดตวัมากกวา่ปกติ ท าไมถึงตอ้งทาหรือฉีดน ้ าหอมตามจุดชีพจร เพราะ
จุดของชีพจรเป็นจุดท่ีเลือดไหลผ่านเป็นจ านวนมาก มนัเป็นเหมือนกบัจงัหวะการเตน้ของหัวใจ ท่ี
เม่ือเราฉีดหรือทาน ้ าหอมตรงจุดชีพจร กล่ินน ้ าหอมนั้นจะซึมผ่านเขา้ไปไดดี้ และจะมีการค่อยๆ
ปล่อยกล่ินออกมา ทีละน้อยตามหารเตน้ของจงัหวะหัวใจ  และในส่วนของผูห้ญิงการฉีดน ้ าหอม
หรือทาน ้ าหอมบริเวณร่องอกนั้นเพราะ ร่องอกของหญิงสาวจะซึมซับกล่ินไดดี้กว่าผูช้ายนั้นเอง 
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ตัวอย่ำงผลติภัณฑ์น ำ้หอมแห้งกลิน่หอมหวำน 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่ำงผลติภัณฑ์น ำ้หอมแห้งกลิน่ Sexy 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่ำงผลติภัณฑ์น ำ้หอมแห้งกลิน่ Sport 
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กลิน่น ำ้หอมแห้ง  
1. กลิน่แนวหอมหวำน 

- กล่ิน Candy 
- กล่ิน Cupcake 
- กล่ิน White Cholate 
- กล่ิน Lemon Cherbet 
- กล่ิน Smooty 

2. กลิน่แนว Sexy 
- กล่ิน Marry Rose 
- กล่ิน play girl 
- กล่ิน Red Cherry 
- กล่ิน Charmy Orchid 
- กล่ิน Sexy me 

3. กลิน่แนว Sport 
- กล่ิน Dolphin 
- กล่ิน Pink Sky 
- กล่ิน Blue Ocean 
- กล่ิน Sporty  
- กล่ิน Polo 
ทางดา้นบรรจุภณัฑท่ี์ใช ้ปัจจุบนัทางบริษทัเลิฟเฟอร์ฟูม ไดใ้ชก้ระปุกอลูมิเนียม เป็นบรรจุ

ภณัฑท่ี์ใชใ้ส่น ้ าหอมแหง้ เพราะสามาถรทนความร้อนไดดี้ ซ่ึงทางบริษทัเลิฟเฟอร์ฟูม ไดท้  าการผลิต
น ้าหอมแหง้ “Fe’Fume” ดว้ยกนั 2 ขนาด คือขนาด 10 กรัม และขนาด 20 กรัม  
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ด้ำนรำคำ ทางบริษัท เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากัด ท าการผลิตน ้ าหอมแห้งท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงมี
ส่วนผสมของวิตามินอี ท่ีช่วยในการระคายเคืองของผิวหนงั และน ้ ามนัสวีทอลัมอนด์ ซ่ึงเป็นสาร
สกดัจากธรรมชาติ ท่ีมีคุณสมบติัช่วยคืนสมดุลใหผ้วิ สามารถเกบ็กกัความชุ่มช้ืนใหแ้ก่ผวิ ดงันั้นการ
ตั้งราคาขายไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม และไม่สูงเกินความสามารถหรือการรับรู้ในคุณค่าของผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย โดยราคาน ้าหอมแหง้ท่ีบริษทัก าหนด ถือวา่มีราคาท่ีต ่ากวา่คู่แข่งขนั  
รำคำขำยปลกี  

1. น ้าหอมแหง้ ขนาด 10 กรัม ราคาช้ินละ 79 บาท 
2. น ้าหอมแหง้ ขนาด 20 กรัม ราคาช้ินละ 129 บาท 

 
รำคำขำยส่ง 

1. น ้าหอมแหง้ ขนาด 10 กรัม ราคาช้ินละ 60 บาท 
2. น ้าหอมแหง้ ขนาด 20 กรัม ราคาช้ินละ 100 บาท 

 
ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย บริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม จ ากดั ไดมุ่้งเนน้การท าตลาดภายในประเทศเป็น
หลกั โดยมีการเลือกใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายทางตรงและช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้ม ซ่ึง
ช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรง ทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม ไดมี้การจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านเคาร์เตอร์
สินคา้ ท่ีห้างสรรพสินคา้ชั้นน า ส่วนช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้ม คือการจ าหน่ายสินคา้ จากมือ
ผูผ้ลิต ไปสู่ตวัแทนการจดัจ าหน่าย และไปถึงมือบริโภคในท่ีสุด ซ่ึงวิธีการน้ี จะช่วยให้ผลิตภณัฑ์
น ้ าหอมแห้ง fe’fume สามารถคลอบคลุมถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากดั 
ไดท้  าการวางแผนเร่ืองสถานท่ีการจ าหน่ายสินคา้ ออกเป็น 2 ระยะ คือ แผนปัจจุบนัและแผนใน
อนาคต  
แผนปัจจุบัน 

ในช่วงแรก จะเป็นช่วงท่ีบริษทั เลิฟเฟอร์ฟมู ท าการสร้างการจดจ าตราสินคา้ เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเกิดการจดจ าตราสินคา้ไวใ้นใจ ดงันั้นทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟมู  จ ากดั ไดมี้การก าหนด
ช่องทางการจดัจ าหน่ายไว ้2 รูปแบบ  
รูปแบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำแบบขำยปลกี โดยทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากดั ไดมี้การจดับูธ                     
เพื่อจ าหน่ายสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า 5 แห่ง ดงัน้ี 

- เซ็นทรัลเวสเกต   
- เซ็นทรัลลาดพร้าว  
- เซ็นทรัลพระราม 2   
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- ฟิวเจอร์พาร์ค(รังสิต) 
- แฟชัน่ไอส์แลนด ์
ในดา้นการขนส่งสินคา้ บริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม จ ากดั ไดเ้ลือกรูปแบบการขนส่งเป็นการขนส่ง

ทางบก ในการจดัส่งสินคา้น ้ าหอมแห้งท่ีผลิตเสร็จแลว้ จากโรงงานท่ีผลิตไปยงัสถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ ท่ีบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม จ ากดั ไดเ้ลือกใชโ้หมดการขนส่งทางบกนั้น เพราะเป็นการขนส่งสินคา้
ภายในประเทศ มีระยะทางในการขนส่งท่ีไม่ไกลมาก มีความสะดวก และมีตน้ทุนในการขนส่งท่ี
เหมาะสม จึงไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งน ารูปแบบการขนส่งทางอ่ืนๆ เขา้มาใชใ้นการขนส่ง 
รูปแบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ แบบ Online Shop โดยทางบริษัท เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากัด ได้มีการจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์น ้ าหอมแห้ง fe’fume ทางเว็บไซต์ www.lovefefume.com อีกด้วย โดยลูกคา้ท่ี
สนใจสามารถสั่งสินคา้น ้ าหอมแหง้ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ดเ้ลย โดยมีบริการจดัส่งทางไปรษณีย ์ซ่ึงมีทั้ง
การส่งแบบลงทะเบียนและการส่งแบบ EMS  
รูปแบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำแบบขำยส่งผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย โดยทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม จ ากดั                       
ไดมี้การจ าหน่ายสินคา้ให้กบัตวัแทนจ าหน่าย โดยมีการให้ราคาส่งสินคา้ท่ีถูกกว่าราคาปลีก โดย
ตวัแทนจ าหน่ายไดมี้การเสนอขายผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแห้ง fe’fume ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
Line, Facebook, Instagram ซ่ึงท าให้ผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแห้ง fe’fume และตราสินคา้ของบริษทั love 
fe’fume จ ากดัให้เป็นท่ีรู้จกัในสายตาของผูบ้ริโภค และสามารถกระจายไปสู่มือผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง
รวดเร็ว โดยมีอตัราค่าจดัส่งทางไปรษณีย ์ดงัน้ี 

- อตัราการจดัส่งพสัดุธรรมดา ราคา 30 บาท 
- อตัราการจดัส่งแบบ EMS ราคา 50 บาท 

 
แผนกำรในอนำคต  
เม่ือสินคา้และตราสินคา้น ้าหอมแหง้fe’fume เป็นท่ีรู้จกัในสายตาผูบ้ริโภคมากข้ึน                                          
ทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากดั จึงไดท้  าการวางแผน เพื่อจะขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงัน้ี 

1. เพิ่มสาขาการจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแหง้ภายในประเทศ อีก 10สาขา ตามภูมิภาค
ต่างๆในจงัหวดัท่ีส าคญัของภาคนั้นๆ เช่น จงัหวดัภูเกต็ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดั
ขอนแก่น เป็นตน้ 

2. การเพิ่มตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ใหค้รอบคลุมไปทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 
3. ขยายฐานลูกคา้ไปในต่างประเทศ โดยท าการส่งออกผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแหง้ไปขายใน

ต่างประเทศ 
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ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด เป็นการจดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะส่งผลใหผ้ลิตภณัฑ์
ของบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากดั เป็นท่ีรู้จกั โดยใชช่้องทางการส่งเสริมการขาย ดงัน้ี 

1. กำรโฆษณำ 
กำรโฆษณำทำงอนิเตอร์เน็ต 

ในปัจจุบนันบัวา่การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตไดรั้บความนิยมมากข้ึน ซ่ึงทางบริษทั เลิฟ
เฟอร์ฟูม  จ ากดั ไดท้  าการโฆษณาสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซดต่์างๆท่ีเก่ียวกบัความสวยความงาม รวมทั้ง
เคร่ืองส าอางเพื่อท าการแนะน าผลิตภณัฑแ์ละใชติ้ดต่อพดูคุยถาม-ตอบเก่ียวกบัรายละเอียดของตวั
ผลิตภณัฑ ์แบบออนไลน์ เพือ่ใหก้ารส่ือสารทางโฆษณาเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัระหวา่ง
บริษทักบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น http://www.cawaiietc.com, 
www.benzac-perfume.com, www.parfumbeauty.com 
กำรโฆษณำทำงนิตยสำร 

การโฆษณาทางนิตยสารเป็นการโฆษณาท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ และเกิด
พฤติกรรมอยากทดลองบริโภคสินคา้ ซ่ึงโฆษณาทางน้ีมีหลายรูปแบบดว้ยกนั ซ่ึงทางบริษทัจะเลือก                 
การโฆษณาลกัษณะ PRINT ADS. 4 สี ซ่ึงนิตยสารท่ีเราจะเลือกลงโฆษณาในนิตยสารท่ีมีผูอ่้านตรง
กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กคื็อ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูดู้แลใส่ใจ สุขภาพ เช่น นิตยสารคลีโอ Cosmetic 
เป็นตน้ 
กำรโฆษณำทำงแผ่นพบั 
 ในการจดัท าโฆษณาผา่นทางแผน่พบั โดยจะท าเป็นกระดาษขนาด A4 (29.25*21.5 cm) ใน
ตวัแผน่พบั จะบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์ช่ือผลิตภณัฑ ์รูปแบบผลิตภณัฑ ์คุณประโยชน์
ของผลิตภณัฑ ์ 

2. กำรประชำสัมพนัธ์ (Public Relation)   
 ทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากดั ไดจ้ดักิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ เพื่อใหผู้บ้ริโภค รู้ถึง
ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์วิธีการใชผ้ลิตภณัฑ ์และเพื่อเป็นทางช่องทางใหผู้บ้ริโภคไดติ้ดตามข่าวสาร
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริษทัไดด้ าเนินการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงทางบริษทั  เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากดั มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
กำรประชำสัมพนัธ์ผ่ำนส่ือออนไลน์ 

ทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม  lovefe’fume จ ากดั ไดจ้ดักิจกรรมการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑ ์ไวต่้างส่ือออนไลน์ต่างๆมากมาย ตวัอยา่งเช่น Facebook, Instagram 
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กำรประชำสัมพนัธ์ผ่ำนนำมบัตรบริษัท 
ทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม จ ากดั ไดมี้การจดัท านามบตัรบริษทั ไวส้ าหรับแจกลูกคา้ท่ีไดท้  า

การซ้ือสินคา้ผา่นเคาเตอร์สาขา ตามห้างสรรพสินคา้ท่ีมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์เพื่อเป็นการแนะน า
เก่ียวกบับริษทั โดยรายละเอียดในนามบตัร จะมีท่ีอยูข่องส านกังาน เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้และ
เวบ็ไซด์ทีสามารถเขา้ไปดูเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑไ์ด ้ ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์ผ่านนามบตัร ถือว่าเป็น
ส่ิงท่ีน่าเช่ือถืออย่างหน่ึง ในการท่ีจะท าให้ลูกคา้เช่ือถือได้ว่า บริษทัเรามีการผลิตและมีการจดั
จ าหน่ายสินคา้จริง 

3. กำรใช้พนักงำนขำย 
ทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม  จ ากัด ได้มีการจดัให้บริการโดยพนักงานขายประจ าสาขา ซ่ึง

พนักงานขายท่ีเราคดัเลือกมานั้น เป็นพนักงานท่ีมีบุคลิกท่ีดูสดใส กระฉับกระเฉง ยิ้มแยม้แจ่มใส 
และท่ีส าคญัไดผ้า่นการอบรมความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑม์าอยา่งดี เพราะทางบริษทัถือวา่ พนกังานทุก
คนตอ้งให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ถึงลกัษณะสินคา้ คุณภาพรวมทั้งให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ได้
อย่างถูกตอ้ง ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัอย่างสูงในการจ าหน่ายสินคา้ก็คือ พนักงานขาย ซ่ึงนับว่าเป็นส่วน
ส าคญัท่ีจะท าให้ลูกคา้ตดัสินใจ ซ้ือ หรือไม่ซ้ือสินคา้นั้นๆ ซ่ึงเราใส่ใจและใหค้วามส าคญัในส่วนน้ี
เป็นอยา่งมาก  

4. กำรส่งเสริมกำรขำย 
เน่ืองจากปัจจุบนัท่ีมีคู่แข่งเพิ่มมากข้ึน การจดั Promotion พิเศษ จึงเป็นการกระตุน้ยอดขาย

ทั้งจากลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ไดเ้พิ่มข้ึน โดยจะมีกิจกรรมส่งเสริมการขายดงัน้ี  
- ออกบูท ตามหา้งชั้นน าต่างๆ เพื่อเป็นการแนะน าผลิตภณัฑใ์หก้บักลุ่มลูกคา้ทัว่ไป และ

ยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าออกไปให้มากกว่า เ ดิม  และท่ีส าคัญยัง เ ป็นการ
ประชาสมัพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึน  

- งาน World Health & Beauty Expo เมืองทอง 
- งาน Thailand Fashion & Beauty Fair  หอ้งเพลนารีฮอลล ์1-3 ศูนยป์ระชุมสิริกิต์ิ 
- โปรแกรมการสสมแตม้ ทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม จ ากดั  จะท าการแจกสต๊ิกเกอร์ให้กบั

ลูกคา้ ส าหรับท่านท่ีซ้ือน ้ าหอมแห้งกบัทางร้าน 1 ช้ิน จะไดรั้บสต๊ิกเกอร์ 1 ดวง สะสม
ครบ 10 ดวง รับฟรีอีก 1 ตลบั 

- การแจกของแถมท่ีอยู่นอกบรรจุภัณฑ์ ทางบริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม จ ากัด  ได้มีการจัด
แคมเปญให้กบัลูกคา้ท่ีมาซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแห้งในงานเปิดตวัสินคา้ท่ีห้างเซ็นทรัล
ลาดพร้าวโดยมีการแจกถุงผา้ลดโลกร้อนใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑภ์ายในงาน 
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3.4 แผนปฏิบตัิกำรของกำรท ำกำรตลำด (Action Plan)  
3.4.1 งบประมำณกำรท ำกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย 
ตำรำงที่ 3-1 แสดงงบประมำณกำรท ำกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย 

กำรท ำกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย งบประมำณ/ปี (บำท) 

1. กำรโฆษณำ  
- การโฆษณาลงบนเวบ็ไซด ์3 เวบ็ไซด ์ 75,000 บำท 
- การโฆษณาลงนิตยาสาร 3 เล่ม 300,000 บำท 
- การจดัท าแผน่พบั จ านวน 10,000 แผน่ 30,000 บำท 
- การจดัท าป้าย J-Flag Banner 6 อนั 21,000 บำท 

2. กำรประชำสัมพนัธ์  
- การจดัท านามบตัร จ านวน 10,000 ใบ 25,000 บำท 
- จดัท าและปรับปรุงเวป็ไซดข์องบริษทั 20,000บำท 

3. กำรส่งเสริมกำรขำย  
- การออกบูธ ประมาณ 2 คร้ังต่อปี คร้ังละ 7 

วนั 
700,000 บำท 

- การแจกถุงผา้เป็นของท่ีระลึก 5,000 ใบ 50,000 บำท 
- บตัรสะสมแตม้+สต๊ิกเกอร์ 5,000 บำท 

4. กำรใช้พนักงำนขำย  
- ค่าชุดฟอร์มพนกังาน 6 คน คนละ 4 ชุด 24,000 บำท 

รวม 1,250,000 บำท 
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ตำรำงที่ 3-2 ภำพรวมของกจิกรรมทำงกำรตลำด 
ภาพรวมของกิจกรรมทางการตลาด ประจ าปี 2559 เร่ิมตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559 – ธนัวาคม 2559 
กจิกรรมทำงกำรตลำด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กำรโฆษณำ             
การโฆษณาลงบนเวบ็ไซด ์             
การจดัท าแผน่พบั              
การโฆษณาลงนิตยาสาร             
การจดัท าป้าย J-Flag Banner              
กำรประชำสัมพนัธ์             
การจดัท านามบตัร              
โพสขอ้มูล ผา่นSocail Network             
ประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซดร้์าน             
กำรใช้พนักงำนขำย             
กำรส่งเสริมกำรขำย             
การออกบูธ              
การแจกของท่ีระลึก             
แจกบตัรสะสมแตม้+สต๊ิกเกอร์             

 
งบประมำณด้ำนกำรตลำด 
ตำรำงที่ 3-3 แสดงตำรำงงบประมำณด้ำนกำรตลำด 

บำท/ปี 2559 2569 2561 2562 2563 

ยอดขาย 41,088,640 45,197,504 49,717,254 54,688,980 60,157,878 

ค่าใชจ่้ายการดา้นตลาด (%) 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 

ค่าใชจ่้ายการดา้นตลาด (บาท) 1,250,000 1,355,835 1,511,405 1,662,545 1,828,800 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
7.1 สรุปผล 

บริษทั เลิฟเฟอร์ฟูม จ ากดั เป็นบริษทัใหม่ท่ีเปิดด าเนินกิจการเก่ียวกบัน ้ าหอมแห้ง ซ่ึงเป็น
น ้าหอมรูปแบบใหม่ในลกัษณะเน้ือบาลม์ บรรจุอยูใ่นตลบัน่ารักขนาดพกพาสะดวก  โดยมีจุดเร่ิมตน้
มาจากความการของผูร่้วมลงทุนสาว 3คน คือ คุณศศิวิมล เครือนาค,คุณปางสิริ  อิศเรศ และคุณณัช
ชา ใสสุก  ท่ีตอ้งการให้กล่ินกายมีความหอมอ่อนๆสดช่ืนติดทนนาน  อีกทั้งสามารถพกพาและใช้
งานไดทุ้กท่ี ทุกเวลา แค่เพียงทาผลิตภณัฑบ์ริเวณจุดชีพจรต่างๆของร่างกาย โดยมีวิสยัทศัน์ท่ีจะเป็น 
"ผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ์น ้ าหอมแห้งท่ีมีคุณภาพ และสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายใน
กลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน"โดยผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแห้ง Fe'Fume จะมีวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้
ชั้นน า 5 แห่งเพื่อใหค้รอบคลุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม พบว่า ในปัจจุบนัคู่แข่งขนัในธุรกิจน ้ าหอมแหง้ยงัมีไม่มาก
นัก แต่ประเภทสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัยงัมีอยู่มาก เช่น สเปรยน์ ้ าหอม ครีมน ้ าหอม โลชนัน ้ าหอม 
ดงันั้นทางผูผ้ลิตจะตอ้งวางแผนเพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยั และมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
ของตวัเอง ตลอดจนตอ้งมีการเพิ่มช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้ เพื่อความสะดวกสบายในการ
กระจายสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดง่้ายข้ึน ส่วนทางด้านอ านาจต่อรองของผูซ้ื้อและ
อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ มีค่อนขา้งสูงเน่ืองจากผลิตภณัฑน์ ้ าหอมแหง้ ใชว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิตค่อนขา้งเป็นวตัถุดิบท่ีมีขายเป็นแหล่งเฉพาะ และผลิตภณัฑน์ ้ าหอม เป็นสินคา้ท่ีสามารถหาใช้
ทดแทนกนัไดง่้ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป  

ดา้นแผนการตลาด จะเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของบริษทั โดยใชก้ลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด (4P’s)  ซ่ึงธุรกิจน ้ าหอมแหง้ “Fe’Fume” เป็นธุรกิจใหม่ ท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัมากนกั 
จึงตอ้งมีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัและจดจ าไดม้ากท่ีสุด โดยเนน้ให้ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายทราบถึงความแตกต่างระหว่างน ้ าหอมปกติและน ้ าหอมแหง้ วิธีการใชง้าน ส่วนผสม
จากธรรมชาติท่ีไม่ก่อให้เกิดการแพ ้และท่ีส าคญัมีราคาท่ีถูกกว่าคู่แข่งขนัในตลาด และเน้นการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ เช่นการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ,นิตยสาร,แผ่นพบั เป็นตน้ และเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ืองจึงมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นการสะสมแตม้ และ
การแจกของแถมท่ีอยูน่อกบรรจุภณัฑ ์
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แผนธุรกจิ : บริษทั ไร่ต้นรักผกัสด จ ำกดั 
BUSINESS PLAN : LOVE FRESH VEGETABLE CO., LTD. 

พงศธร ระเสถียร 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
แผนธุรกิจบริษัท ไร่ต้นรักผกัสด จ ำกัด มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำงส ำหรับผูท่ี้

ประสงค์จะด ำเนินกำรธุรกิจประเภทฟำร์มเกษตรอินทรีย์ โดยข้อมูลของแผนธุรกิจน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจของผูศึ้กษำหรือนักลงทุนท่ี
สนใจ  

ขอ้มูลของแผนธุรกิจน้ีจะท ำใหท้รำบถึงควำมเป็นไปไดใ้นโอกำสทำงธุรกิจและควำมคุม้ค ่ำ
ในกำรลงทุนโดยในแผนธุรกิจน้ีไดแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัสภำพแวดลอ้มของธุรกิจทั้งปัจจยัภำยใน
และปัจจัยภำยนอก ภำวกำรณ์แข่งขนั แผนกำรตลำด แผนกำรบริหำรจัดกำรและแผนกำรผลิต 
โครงสร้ำงองคก์รตลอดจนแผนกำรเงิน กำรวิเครำะห์ระยะเวลำกำรคืนทุน มูลค ่ำปัจจุบนัสุทธิและ
อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  

แผนธุรกิจ บริษทัไร่ตน้รักผกัสด จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจดว้ยเงินลงทุน 26,405,150 บำทซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นส่วนของเจำ้ของ 12,405,150 บำทและเงินกูย้ืม 14,000,000 บำท กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเป็น
กลุ่มท่ีรักษำและดูแลสุขภำพ โดยทำงบริษทัมีช่องทำงจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนห้ำงสรรพสินคำ้ขนำด
ใหญ่ ซุปเปอร์มำร์เกต็ชั้นน ำ และจดัจ ำหน่ำยตรงใหก้บัร้ำนอำหำรและโรงแรม  

แผนธุรกิจบริษทั ไร่ตน้รักผกัสด จ ำกดัมีระยะเวลำคืนทุน 3 ปี 8เดือน มูลค ่ำปัจจุบนัของกำร
ลงทุน  (NET PRESENT VALUE) คือ  14,463,132.94 บำท  อัตรำผลตอบแทนของโครงกำร 
(INTERNAL RATE OF RETURN : IRR )เท่ำกบั 35.15 %  

ขอ้เสนอแนะจำกผลกำรด ำเนินงำน ก่อนกำรด ำเนินงำนผูท่ี้ตอ้งกำรลงทุนควรศึกษำขอ้มูล
ใหช้ดัเจนและตอ้งมีควำมรู้และควำมเช่ียวช ำญในกระบวนกำรผลิตเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภำพ
มำตรฐำนตำมหลกัเกษตรท่ีดี (GAP ) รวมไปถึงหลกัเกณฑก์ำรผลิตท่ีดี ( GMP ) ตำมหลกักำร
วิเครำะห์จุดควบคุมวิกฤต ( HACCP ) และมำตรฐำนอำหำรฮำลำล (HALAL ) รำคำท่ีแข่งขนัไดก้จ็ะ
ท ำใหส้ำมำรถพฒันำธุรกิจใหเ้จริญเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื  
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ABSTRACT 
The Love Fresh Vegetable Farm Company Business Plan has objective for guidance with 

the people who interested in Organic Farm Business . By the data of this business plan has benefit 
to decision and apply for doing. The business plan will inform possibility in the opportunity and 
worthiness in the investment by expose economics situations both internal and external factors ; 
competition condition ,Marketing Plan , the administration management , Production Plan , The 
structure of organization including the financial plan moreover payback period of return investment 
analysis , Net present Value and Internal Rate of return.  

The love Fresh Vegetable Farm Company invest 26,405,150 baht divided in two part First 
The owner’ Equities is 12,405,150 baht second Liabilities is 14,000,000 baht. The target group of 
the customers are the person who take care for themselves. The way of distribution are Department 
store , supermarket and direct to Food shop and The hotel.  

The Love Fresh Vegetable Farm Company Plan has Payback Period of investment by 2 
years 3 months , Net Present Value is 1,443,132 baht and Internal Rate of Return is 3.5 %.  

The investors should have study clearly , have knowledgement in manufacturing for Good 
Qualityof product follow “Good Agricultural Practice ( GAP ) including Good manufacturing 
Practice ( GMP ) , Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) and HALAL Food.  
The competitive price candevelope sustainable business Growth.  
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บทน ำ 
โอกำสทองตลำดสีเขียวรับเทรนด์สุขภำพ ออร์แกนิกปัจจุบนัมิใช่แต่เพียงเทศกำรกินผกั

เท่ำนั้นท่ีจะเป็นแรงหนุนต่อกำรท ำธุรกิจกำรค ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินคำ้พืชผกั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผกั
ปลอดสำรพิษ พืชผกัอินทรีย(์ออร์แกนิก) แนวโน้มควำมสนใจในกำรบริโภคเพื่อสุขภำพ บริโภค
อำหำรปลอดสำรพิษ พืชผกัอินทรียก์ล ำยเป็นเทรนดท่ี์ต่อเน่ืองสม ่ำเสมอและมีแต่จะเพิ่มมำกข้ึน  

นอกจำกจะเป็นโอกำสส ำหรับผูบ้ริโภคแลว้ ยงัเป็นโอกำสท่ีเปิดกวำ้งมำกข้ึนของผูผ้ลิต 
เกษตรกร รวมถึงผูป้ระกอบกำรท่ีน ำเอ ำสินคำ้เกษตรอินทรีย ์เหล ่ำน้ีมำต่อยอดสร้ำงมูลค ่ำเพิ่มหรือ
ห ำช่องทำงท่ีเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ เครือข่ำยตลำดสีเขียว หรือตลำดส ำหรับสินคำ้
ออร์แกนิก แบบท่ีเกิดข้ึนแพร่หล ำยในต่ำงประเทศจึงปรำกฏเทรนด์อย่ำงชัดเจนในประเทศไทย 
โดยเฉพำะกลุ่มท่ีเป็นผูท่ี้ดูแลและใส่ใจในเร่ืองสุขภำพ  
รูปแบบและช่องทำงตลำดเกษตรอินทรียไ์ทย สำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี  

1. ตลำดสมำชิก เป็นรูปแบบกำรตลำดท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของขบวนกำรเกษตรอินทรียท่ี์เช่ือมต่อ
โดยตรงระหว่ำงเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค กำรตลำดระบบน้ี เกษตรกรจะมีหลกัประกนั
ทำงเศรษฐกิจและมีโอกำสในกำรส่ือสำรโดยตรงกบัผูบ้ริโภค  
2. ตลำดนดั ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นทอ้งถ่ินหรือหวัเมืองใหญ่ในต่ำงจงัหวดั โดยส่วนมำกมกั
จดัในสถำนท่ีท่ีมีผูบ้ริโภคอยูห่น ำแน่น  
3. กำรตลำดช่องทำงเฉพำะ เป็นกำรตลำดท่ีด ำเนินกำรโดยผูป้ระกอบกำรท่ีมีนโยบำยใน
ดำ้นเกษตรอินทรีย ์อำหำรสุขภำพและผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน  
4. กำรตลำดทัว่ไป ในหล ำยประเทศท่ีตลำดเกษตรอินทรียไ์ดพ้ฒันำไประดบัหน่ึง จะพบว่ำ
ช่องทำงจ ำหน่ำยจะขยำยไปสู่ระบบกำรตลำดทัว่ไป  

 
แนวคดิและรูปแบบในกำรท ำธุรกจิ  

บริษทั ไร่ตน้รักผกัสด จ ำกดัเกิดจำกกำรรวมกลุ่มกนัของบุคคลท่ีมีแนวคิดและเล็งเห็นถึง
ควำมปลอดภยัในกำรบริโภค เน่ืองจำกในปัจจุบนัพบว่ำในกำรปลูกผกัของเกษตรกรไทย มีกำรใช้
สำรเคมีท่ีเป็นอนัตรำยต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มค่อนขำ้งมำก ซ่ืงเกษตรกรบำงรำยยงัข ำดควำม
รับผิดชอบและข ำดควำมตระหนักรู้ในกำรใช้สำรเคมี ส่วนในกำรผลิตและด ำเนินกำรปลูกผกั
อินทรีย ์จะใชพ้ื้นท่ีกำรเพำะปลูกตำมหลกัมำตรฐำนในกำรปลูกผกัอินทรีย ์ตั้งแต่พื้นท่ีเพำะปลูก กำร
คดัเมลด็พนัธ์ุ ตลอดจนแหล่งน ้ำ เป็นตน้ 
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บริษทั ไร่ตน้รักผกัสด จ ำกัด เป็นบริษทัท่ีก่อตั้ งโดยมีแนวคิดจะปลูกผกัอินทรีย  ์ปลอด
สำรเคมีโดยมีวิสัยทศัน์"เพื่อเป็นผูน้ ำธุรกิจเกษตรท่ีไม่ท ำล ำยส่ิงแวดลอ้มและผลิตผกัอินทรียท่ี์มี
คุณภำพส ำหรับคนรักสุขภำพ" โดยมีกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำน
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตอำหำรตำมระบบ GMP วิธีกำรท่ีดีในกำรท ำเกษตร (GAP) กำร
วิเครำะห์จุดควบคุมวิกฤต (HACCP) และมำตรฐำนอำหำรฮำลำล(HALAL) เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีสด
สะอำดมีคุณภำพ ปลอดภยัต่อกำรบริโภค  
วสัิยทศัน์  

เพื่อเป็นผูน้ ำธุรกิจเกษตรท่ีไม่ท ำล ำยส่ิงแวดลอ้มและผลิตผกัอินทรียท่ี์มีคุณภำพส ำหรับคน
รักสุขภำพ ขยำยส ำข ำกำรจดัจ ำหน่ำยทัว่ประเทศและต่ำงประเทศ  
พนัธะกจิ  

1. มุ่งเนน้กำรผลิตผกัท่ีปลอดสำรพิษท่ีใหค้วำมปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  
2. เป็นผูน้ ำดำ้นกำรท ำเกษตรอินทรียท่ี์ไม่ท ำล ำยส่ิงแวดลอ้ม  
3. ยดึมัน่ในหลกักำรควบคุมกำรผลิตผกัอินทรียใ์หไ้ดคุ้ณภำพ  

เป้ำหมำย  
1. เป้ำหมำยระยะสั้นโดยภำยในหน่ึงปีใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทั ไร่ตน้รักผกัสด เป็นแบรนดท่ี์รู้จกั
ของผูบ้ริโภค  
2. เป้ำหมำยระยะกลำงมีกำรกระจำยสินคำ้ไปทัว่ประเทศโดยผำ่นช่องทำง จ ำหน่ำยใน
หำ้งสรรพสินคำ้ ซูเปอร์มำเกต็ชั้นน ำอีกทั้งจดัท ำหนำ้ร้ำนและมีกำรขยำยส ำข ำมำกข้ึน  
3. เป้ำหมำยระยะยำวส่งออกจ ำหน่ำยตลำดต่ำงประเทศ  
บริษทัตั้งเป้ำจะเพิ่มปริมำณขำยทุกๆปีๆละ 5% และจะบริหำรตน้ทุนและค ่ำใชจ่้ำยภำยในบริษทัให้
ต  ่ำลงพร้อมกบักำรเพิ่มปริมำณ Supply ผกัอินทรีย ์จำกไร่เครือข่ำยท่ีเขำ้ไปส่งเสริมกำรปลูกผกั
อินทรีย ์ 
ตลำดกลุ่มเป้ำหมำย  

1. กลุ่มตลำดท่ีด ำเนินกำรโดยผูป้ระกอบกำรท่ีมีนโยบำยผลิตภณัฑด์ำ้นเกษตรอินทรีย ์
อำหำรสุขภำพและผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม เช่นร้ำนเลมอนฟำร์ม  
2. กลุ่มตลำดทัว่ไป ท่ีเป็นซุปเปอร์มำร์เกต็และหำ้งสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่  
3. กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีควำมสนใจและห่วงใยในสุขภำพ ท่ีมองห ำผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภำพและ
ยอมจ่ำยในรำคำท่ีแพงกวำ่รำคำผกัทัว่ๆไป  
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สัญลกัษณ์  
ตรำสินคำ้จะเป็นรูปกำร์ตูนผกัท่ีบ่งบอกถึงควำมเบิกบำนใจ สดช่ืนเป็นธรรมชำติ ไม่มีพิษ

ภยั เปรียบไดก้บัผกัอินทรียท่ี์ปรำศจำกสำรเคมี  
ค ำขวญั"เร่ิมตน้จำกธรรมชำติ สดสะอำด ปรำศจำกสำรเคมี"  
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ  

กำรผลิตสินคำ้ผกัอินทรียใ์ห้ได้ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้คือผกัสด สะอำด ปรำศจำก
สำรเคมีและจดักำรขนส่งสินคำ้ไดร้วดเร็ว ตรงเวลำเพื่อรักษำควำมสดของสินคำ้ในตน้ทุนท่ีต ่ำกวำ่ มี
กำรจดักำรลดตน้ทุนผลิต  
เงินทุน  

บริษทัจะมีเงินลงทุนในระยะเร่ิมตน้เท่ำกบั 26,405,150 บำท ซ่ึงไดจ้ำกกำรออกหุ้นสำมญั 
จ ำนวน1,240,515 หุ้นรำคำหุ้นละ 10 บำทและเงินกู้ระยะยำวจำกธนำคำรอีก 14,000,000 บำทใน
อตัรำดอกเบ้ีย 13 % ต่อปี  
ท ำเลที่ตั้ง  

ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอสวนผึ้ง จงัหวดัรำชบุรี พื้นท่ีทั้งหมด 30 ไร่แบ่งเป็นพื้นท่ีหลกัคือ พื้นท่ีแปลง
เพำะปลูก24ไร่เป็นพื้นท่ีเก็บน ้ ำ1ไร่และอีก5ไร่จะเป็นส่วนพื้นท่ีอำคำรแบ่งเป็นอำคำรส ำนักงำน
พื้นท่ีใชใ้นกำรผลิตคลงัสินคำ้และพื้นในกำรขนถ่ำยสินคำ้  
วเิครำะห์สภำพแวดล้อมทั่วไป  

ธุรกิจออแกนิกก ำลงัเติบโตอยำ่งมำกในประเทศไทย คนไทยมีควำมสนใจในกำรบริโภค
เพื่อสุขภำพมำกข้ึน หรือแมแ้ต่ทัว่โลก มีกำรรณรงคใ์หป้ระชำชนทัว่ไปรักษสุ์ขภำพมำกข้ึน แลว้มี
แนวโนม้วำ่จะเป็นท่ีนิยมมำกข้ึนเร่ือยๆในตวัผลิตภณัฑอ์อแกนิก และสินคำ้ประเภทออแกนิกท่ีมี
เพิ่มมำกข้ึน มีกำรขยำยตวัอยำ่งรวดเร็ว จึงเป็นผลใหต้ลำดท่ีก ำลงัขยำยตวัออกไปนั้นส่งผลดีต่อ
ธุรกิจออแกนิกอยำ่งแน่นอน  

ในดำ้นของไร่ตน้รักผกัสดมีกำรคน้ควำ้ส ำรวจและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ออแกนิกอยู่อย่ำง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจำกแนวโน้มท่ีจะมีผูบ้ริโภคเพิ่มมำกข้ึนนั้น ทำงไร่จึงคิดหำวิธีส่งเสริมกำรตลำดทุก
วิถีทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ออกไปโดยรอบ โดยกำรกระจำยสินคำ้ตำมห้ำงสรรพสินคำ้ใหญ่ๆ 
หรือร้ำนท่ีขำยเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โดยเฉพำะเพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัและผูบ้ริโภคมีควำมตอ้งกำรสินคำ้
อย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงทำงไร่จะเน้นกลยุทธ์ดำ้นควำมแตกต่ำง ผกัออแกนิกท่ีทำงเรำจ ำหน่ำยนั้นจะมี
รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีทั้งคุณภำพและรูปแบบบรรจุภณัฑ ์
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ท่ีไม่เหมือนใคร และในเป้ำหมำยระยะกลำงกจ็ะมีกำรด ำเนินกำรเปิดส ำข ำหนำ้ร้ำนเพื่อจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑผ์กัออแกนิกของทำงไร่โดยตรง และจะพฒันำผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกออแกนิกท่ีนอกเหนือ
จำกผกั เช่น น ้ำสลดัออแกนิก นมออแกนิก ใบชำออแกนิก ไอติมออแกนิก ฯลฯ และในดำ้นระยะ
ยำวนั้นทำงบริษทัคิดจะไปซ้ือท่ีในต่ำงประเทศในกำรท ำไร่ออแกนิกเพือ่เป็นกำรกระจำยสินคำ้ใน
ต่ำงประเทศไดส้ะดวกและง่ำยมำกข้ึน  
วเิครำะห์ตลำด  

1. ตลำดกำรขำยผลิตภณัฑ์ออแกนิกก ำลงัไดรั้บควำมนิยมสูงมำกข้ึน ผูบ้ริโภคหันมำนิยม
อำหำรหรือผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกออแกนิกมำกข้ึน  
2. รัฐบำลมีกำรสนับสนุนกำรขำยและส่งออกผลิตภณัฑ์ออแกนิกไม่ว่ำจะขำยในประเทศ
หรือส่งออกไปต่ำงประเทศ ท ำใหต้ลำดกำรขำยผลิตภณัฑอ์อแกนิกมีแนวโนม้จะเติบโตเพิ่ม
มำกข้ึน  
3. พื้นท่ีในประเทศไทยนั้น รองรับต่อกำรปลูกผกัออแกนิกอยู่แลว้ ยิ่งถำ้เป็นพื้นท่ีทำง
ภำคเหนือยิ่งเหมำะและสะดวกในกำรปลูกมำกข้ึน แต่ท่ีเรำเลือกอ ำเภอสวนผึ้งรำชบุรีนั้น 
เพรำะไดท้ ำกำรส ำรวจแลว้ว่ำพื้นท่ีห่ำงไกล ตวัเมือง กำรจรำจรคบัคัง่ แลว้ดินท่ีส่วนนั้น ไม่
เคยเพำะปลูกหรือกระท ำกำรใชส้ำรเคมีใดมำก่อน  
4. กำรขยำยตวัของกำรส่งออกมีแนวโนม้สูงมำกข้ึนแมจ้ะมีกำรปรับลด GDP ในประเทศก็
ตำม และตลำดในต่ำงประเทศก็ยงัมีควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑอ์อแกนิกสูง และธุรกิจส่งออก
ยงัมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เป็นสัญญำณท่ีดีต่อธุรกิจในระยะยำวท่ีจะท ำกำรส่งออกต่ำงประเทศ  
5. ส่ือต่ำงๆมีกำรรณรงคก์ำรรักษสุ์ขภำพมำกข้ึน เป็นแนวโนม้ท่ีดีในกำรบริโภคผลิตภณัฑ์
ออแกนิก จึงเป็นกำรง่ำยในกำรเขำ้ถึงผูบ้ริโภค และท ำใหมี้ส่วนแบ่งตลำดเพิ่มมำกข้ึน  

 
วเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกในด้ำนแรงกดดัน 5 ประกำร  

1. Rivalry Among Current Competitors :กำรแข่งขนักนัระหว่ำงคู่แข่งภำยในอุตสำหกรรม
เดียวกนั  
-มีคู่แข่งท่ีมีอยูแ่ลว้จ ำนวนมำก ท ำให้ส่วนแบ่งกำรตลำดในระยะแรกอ ำจจะยงัมีอยูน่อ้ย แต่
เน่ืองจำกตลำดมีกำรขยำยตวั ทำงบริษทัจะท ำกำรส่งเสริมกำรตลำดเพื่อครองส่วนแบ่งตลำด
ใหเ้พิ่มมำกข้ึนต่อๆไป  
2.Barganing Power of Suppliers :อ ำนำจต่อรองของ Supplier 
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-วตัถุดิบของทำงบริษทัผลิตข้ึนเอง ซ่ึงอำศยัควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีสั่งสมมำตั้งแต่เด็กและ
นิยมบริโภคอำหำรออแกนิกอยูแ่ลว้ จึงคิดคน้ คดัสรรวตัถุดิบให้มีคุณภำพมำกท่ีสุด ดงันั้น 
อ ำนำจของผูข้ำยวตัถุดิบต่อบริษทัจึงมีผลนอ้ยมำก  
3. Barganing Power ofCustomers :อ ำนำจต่อรองของลูกคำ้  
-ในระยะแรกนั้นตวัผลิตภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีรู้จกัมำกนกั และยงัมีสินคำ้ทดแทนจ ำนวนมำก 
แต่ทำงบริษทัเนน้กลุ่มเป้ำหมำยกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีค่อนขำ้งมีฐำนะ และรักษสุ์ขภำพมำก
จริงๆ ซ่ึงถำ้เทียบเร่ืองคุณภำพแลว้ควำมสวยง ำมของบรรจุภณัฑ ์จึงคิดวำ่บริษทัมีอ ำนำจ
มำกกวำ่ลูกคำ้อยำ่งแน่นอน  
4. Threat of Substitute Products or Services :ภยัคุกคำมจำกสินคำ้ทดแทน  
-สินคำ้ทดแทนมีอยูจ่  ำนวนมำกไม่วำ่จะเป็น ผกัปลอดสำรพิษ ผกัไฮโดรโฟนิก หรือจะเป็น
ผกัธรรมด ำท่ีขำยตำมทอ้งตลำดทัว่ไป  
5. Threat of New Entrance :ภยัคุกคำมจำกผูแ้ข่งขนัหนำ้ใหม่  
-กำรท ำออแกนิกนั้นตอ้งใชค้วำมรู้และควำมสำมำรถค่อนขำ้งสูง ห ำกไม่มีประสบกำรณ์
ธุรกิจท่ีจะเขำ้มำแข่งขนัในตลำดน้ีอ ำจตอ้งปิดตวัลงไดง่้ำย เช่น เจำ้ฟ้ำชำยชำร์ลขององักฤษ
เคยคิดท่ีจะเปิดร้ำนขำยผกั แต่ยงัไม่ช ำน ำญเท่ำท่ีควรกท็  ำใหต้อ้งปิดกิจกำรลงได ้ซ่ึงเป็นกำร
ยำกท่ีผูแ้ข่งขนัหนำ้ใหม่จะเขำ้มำท ำธุรกิจประเภทน้ี  

กำรวเิครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  
จุดแข็ง  

- ผลิตภณัฑมี์คุณภำพสูง  
- สถำนท่ีเพำะปลูกเหมำะแก่กำรปลูกผกัออแกนิก  
- มีกำรส่งเสริมกำรตลำดหล ำยรูปแบบ  
- สถำนท่ีจ ำหน่ำยผลิตภณัฑมี์จ ำนวนมำก  

จุดอ่อน  
- รำคำผลิตภณัฑค่์อนขำ้งสูง  
- ผลิตภณัฑมี์อ ำยสุั้น  
- สินคำ้ยงัไม่หลำกหลำยในระยะแรก  
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โอกำส  
- ผูบ้ริโภคนิยมผลิตภณัฑอ์อแกนิกมำกข้ึน  
- ตลำดผกัออแกนิกมีแนวโนม้ขยำยตวั  
- รัฐบำลและส่ือต่ำงๆรณรงคใ์หป้ระชำชนรักษสุ์ขภำพมำกข้ึน  
- แนวโนม้เศรษฐกิจมีแนวโนม้ดีข้ึน  

อุปสรรค  
- มีคู่แข่งจ ำนวนมำก  
- มีสินคำ้ทดแทนหล ำยอยำ่ง  
- นวตักรรมสวนทำงกบักำรปลูกแบบธรรมชำติ  

 
วเิครำะห์คู่แข่ง  

คู่แข่งทำงตรง : ในปัจจุบนัมีสินคำ้ออแกนิกอยูค่่อนขำ้งมำกพอสมควร แต่ถึงจะเป็นออแก
นิกนั้นบำงตวัสินคำ้ก็ยงัออแกนิกไม่ถึง 100% ต่ำงประเทศให้ควำมสนใจมำกกบัผลิตภณัฑท่ี์ผลิต
แบบออแกนิก แต่ตอ้งเป็นออแกนิก แบบ 100% เท่ำนั้น ซ่ึงเห็นไดช้ัดว่ำถึงแมจ้ะมีธุรกิจออแกนิ
กของคู่แข่งรำยอ่ืนท่ีเปิดก่อนหนำ้น้ีเป็นผลิตภณัฑอ์อแกนิกและมีสินคำ้ท่ีหลำกหลำยกวำ่นั้น ก็ยงัไม่
น่ำสนใจเท่ำกบัผลิตภณัฑข์องเรำท่ีปลุกแบบออแกนิก 100% เพื่อเนน้กลุ่มเป้ำหมำยท่ีรักสุขภำพและ
ตอ้งกำรเขำ้ถึงธรรมชำติอยำ่งแทจ้ริงตำมสโลแกน ซ่ึงแมว้่ำในระยะแรกทำงธุรกิจของเรำอ ำจจะยงัมี
ผลิตภณัฑอ์ยูไ่ม่มำกเพรำะเรำตอ้งกำรใหแ้บรนดข์องเรำติดตลำดเพื่อใหก้ลุ่มผูบ้ริโภครู้จกัและเขำ้ไป
ครองใจกลุ่มผูบ้ริโภคบำงส่วนแต่ในระยะต่อไปเรำจะขำยผลิภณัฑท่ี์มีควำมหลำกหลำยและไดรั้บ
กำรรองรับ และเป็นออแกนิกแบบ 100% เพื่อครองส่วนแบ่งตลำดมำใหไ้ดม้ำกท่ีสุด  

คู่แข่งทำงออ้ม : เช่น ผลิตภณัฑแ์ปรรูปออแกนิก ผูผ้ลิตผกัปลอดสำรพิษ ผกัไฮโดรโฟนิก 
หรือผกัธรรมดำทัว่ไป เน่ืองจำกเรำไม่เนน้กลุ่มลูกคำ้ในระดบัทัว่ไปอยูแ่ลว้ คู่แข่งทำงออ้มท่ีมี
ผลิตภณัฑแ์ค่เป็นตวัเลือกในระดบัทำ้ยๆของกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มเป้ำหมำยของเรำ จึงไม่มีผลกระทบ
มำกนกัท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้ำหมำยของเรำจะหนัไปใหค้วำมสนใจของคู่แข่งทำงออ้ม 10  
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แผนกำรด ำเนินงำน  
กจิกรรมหลกั  
1. กำรจดัหำวตัถุดิบ  
จดัหำเมลด็พนัธ์ุพืช ปุ๋ยอินทรียแ์ละสมุนไพรปร ำบศตัรูพืชจำกบริษทัท่ีเช่ือถือได ้เลือกใชเ้มลด็พนัธ์ุ
ท่ีไม่ตดัต่อพนัธุกรรม ตำ้นทำนโรคไดดี้ เหมำะกบัสภำพแวดลอ้มต่อกำรเพำะปลูก  
2. ขั้นตอนกำรเพำะปลูก  

2.1 กำรปลูกผกั สภำพแวดลอ้มของพื้นท่ีเพำะปลูกตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรปลูก
พืชอินทรีย ์ 
2.2 กำรเพำะกล ้ำ  
2.3 กำรเตรียมแปลงเพำะปลูก  
2.4 กำรปรับปรุงดิน  
2.5 ขั้นตอนกำรเกบ็เก่ียวและบรรจุ  

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน หรือ กระบวนกำรด ำเนินงำน  
1.กำรรับผกัสดจำกฝ่ำยไร่  
2. กำรคดัวตัถุดิบ  
3. กำรตดัแต่ง  
4.กำรล ้ำงท ำควำมสะอำด  
5.กำรจดัส่งสินคำ้ 
กจิกรรมสนับสนุน  

แนวคิดดำ้นทรัพยำกรบุคคลใชห้ลกัในกำรบริหำรคุณภำพท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (TQM) ซ่ึงมี
หลกักำรส ำคญัคือ 1. มุ่งเนน้ท่ีคุณภำพ2. กำรปรับปรุงกระบวนกำร3. ทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วม  
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ก ำลงักำรผลติ  
ก ำลงักำรผลิต(กก.) ต่อปี 550,000  
ก ำลงักำรผลิตต่อวนั (กก.) 1,507  
จ ำนวนคนท่ีมำท ำงำนในทุกๆวนั 100  
 

ต้นทุนกำรผลติ 
ตน้ทุนวตัถุดิบ 

(บำทต่อปี) 

ตน้ทุนค่ำแรง 
(บำทต่อปี) 

ค่ำใชจ่้ำยในโรงงำน 
(บำทต่อปี ) 

328,690.25 7,665,000 1,408,600 
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HOME CLICK 
สุพชัรีพรรณ  ชยัวงั 

------------------------------------------------- 

บทความแผนการเงนิ 
ธุรกจิกบังบการเงิน  

ในการท าธุรกิจในแต่ละวนัมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมาย เช่น ขายสินคา้เป็นเงินสด ขาย
สินคา้เป็นเงินเช่ือ ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองอ่ืนๆ ทั้งเงินสดและเงินเช่ือ จ่ายค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า จ่าย
ค่าแรงคนงาน จ่ายเงินเดือนพนกังาน ช าระเงินให้เจา้หน้ี รับเงินช าระจากลูกหน้ี ซ้ือเคร่ืองจกัร ซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ้ือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ กู้เงินจากธนาคาร จ่ายดอกเบ้ียธนาคาร เป็นตน้ 
กิจกรรมเศรษฐกิจเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าและใชไ้ปของเงินทุนและทรัพยากรอ่ืนๆ ของกิจการ 
ซ่ึงหากกิจการไม่มีระบบการบนัทึกและจดัขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่และใหเ้ป็นปัจจุบนั ก็จะท าใหไ้ม่
ทราบผลการด าเนินงานหรือฐานะของกิจการ ท าให้ไม่มีข้อมูลส าหรับใช้ในการบริหารงาน 
นอกจากน้ี บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ ก็ไม่ทราบผลประกอบการของ
กิจการ ก็จะไม่กล้าให้เงินกู้หรือให้เครดิตสินค้า ท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้ น กิจการจึง
จ าเป็นต้องมีระบบบัญชีซ่ึงเป็นการน า เอารายการของกิจกรรมเหล่าน้ีมาบันทึกให้เป็นระบบ 
หมวดหมู่และออกรายงานสรุปเพื่อวดัหรือประเมินฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
กิจการได ้ซ่ึงเรียกวา่งบการเงิน 

การจดัท างบการเงินนั้น ไม่ใช่ว่ากิจการจะท าหรือไม่ท าก็ได ้จะท าอย่างไรก็ได ้เพราะมี
กฎหมายบงัคบัใหส้ถานประกอบการประเภทหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทั
จ ากดั และบริษทัมหาชนจ ากดั จะตอ้งจดัท างบการเงิน และการจดัท างบการเงินตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี มีกฎหมายก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูท้  าบญัชี และผูต้รวจสอบบญัชี การไม่ท า
หรือท าไม่ถูกตอ้งมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจในการ
มีระบบบญัชีท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะผูป้ระกอบการใหม่ๆ จะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจ  

งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีได้จัดท าข้ึนจาก
ขอ้มูลทางการเงินท่ีกิจการไดจ้ดบนัทึกไวใ้นรอบระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงผลการ
ด าเนินการ ฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลานั้นๆ งบการเงินมีประโยชน์มากมาย เช่น 

(1) เป็นเคร่ืองมือในการวดัความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ เพราะท าให้เราทราบผลการ
ด าเนินงาน และฐานะของกิจการ 

(2) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวางแผนและตดัสินใจของธุรกิจ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
งบการเงินท าใหผู้บ้ริหารมีขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 
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(3) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนก าไรและควบคุมค่าใชจ่้าย 
(4) เป็นเคร่ืองมือในการหาแหล่งเงินทุน ท าให้สถาบนัการเงินมีความเช่ือมัน่ในฐานะของ

กิจการและตดัสินใจใหเ้งินกูแ้ก่กิจการ 
(5) เพื่อใหกิ้จการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเป็นสัญญาณเตือนภยัของกิจการ การมี

ระบบบญัชีท่ีดีจะสามารถป้องกนัการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึน ขอ้มูลทางการเงินสามารถวิเคราะห์ส่ิง
ผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในกิจการ เป็นสญัญาณเตือนภยัใหกิ้จการ 
 

ขอ้มูลต่างๆ ในงบการเงินไม่เพียงแต่มีประโยชน์กบัผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการเท่านั้น แต่
ยงัมีประโยชน์กบัเจา้หน้ี ผูถื้อหุ้น บริษทัคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลอ่ืนท่ีสนใจในกิจการซ่ึงรวมถึง นัก
ลงทุนภายนอกหากเป็นบริษทัท่ีมีการจดทะเบียนในตลาดหุ้น อีกทั้งรัฐบาลยงัใชป้ระโยชน์จากงบ
การเงินในการค านวณภาษีท่ีจะเรียกเก็บจากกิจการอีกดว้ย งบการเงินจดัท าข้ึนอย่างนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง  

งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีได้จัดท าข้ึนจาก
ขอ้มูลทางการเงินท่ีกิจการไดจ้ดบนัทึกไวใ้นรอบระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงผลการ
ด าเนินการ ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลานั้นๆ 
วตัถุประสงค์ของการจัดท างบการเงิน 
           งบการเงินถูกจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อนัเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน ทุก
ประเภทในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นเจา้ของกิจการ เจา้หน้ี นกัลงทุน ฝ่าย
บริหาร บริษทัคู่คา้ ลูกคา้ของบริษทั 
           งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารใน
การบริหารทรัพยากรของกิจการ ผูป้ระกอบการสามารถใชง้บการเงินมาประเมินผลการบริหารงาน
หรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจน้ีอาจรวมถึงการตัดสินใจขายหรือถือเงินลงทุนในกิจการต่อไป หรือแม้กระทั่งการ 
ตดัสินใจโยกยา้ยหรือเปล่ียนผูบ้ริหาร ขอ้มูลต่างๆในงบการเงินไม่เพียงแต่มีประโยชน์กบัผูบ้ริหาร
หรือเจา้ของกิจการเท่านั้น แต่ยงัมีประโยชน์กบัเจา้หน้ี ผูถื้อหุ้น บริษทัคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลอ่ืนท่ี
สนใจในกิจการซ่ึงรวมถึงนกัลงทุนภายนอกหากเป็นบริษทัท่ีมีการจดทะเบียนในตลาดหุ้น อีกทั้ง
รัฐบาลยงัใชป้ระโยชน์จากงบการเงินในการค านวณภาษีท่ีจะเรียกเกบ็จากกิจการอีกดว้ย 
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ระยะเวลาในการจัดท างบการเงิน 
งบการเงินจัดท าข้ึนอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อสนองความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ช้งบ

การเงินทุกประเภท เน่ืองจากผูใ้ชง้บการเงินตอ้งการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการส าหรับรอบระยะเวลาท่ีต่างกนั ดงันั้นงบการเงินจึง
แสดงขอ้มูลของรอบระยะเวลาท่ีผา่นมาดว้ยเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลการ 
ส่วนประกอบของงบการเงนิประกอบด้วย 

1. งบดุล (Balance Sheet) 
2. งบก าไรขาดทุน (Income Statement) 
3. งบก าไรสะสม (Retained Earning Statement) 
 4. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) 
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statements) 

การจ าแนกรายการในงบการเงิน 
รายการในงบการเงินสามารถจ าแนกได ้5 ประเภท คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนทุน (ส่วนของ

เจา้ของ) รายได ้และค่าใชจ่้าย เม่ือจดัท าบญัชีและรายงานสรุปเป็นงบการเงิน คือ งบดุล และงบก าไร
ขาดทุนในส้ินงวดของกิจการแลว้ รายการประเภท สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนทุนจะแสดงในงบดุลอนั
เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะแสดงในงบ
ก าไรขาดทุน ซ่ึงเป็นงบแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
 
การวเิคราะห์ทางการเงิน เป็นการใช้ข้อมูลทางบัญชีในอดีต มาช่วยในการพยากรณ์อนาคต 

ของธุรกิจว่าจะด าเนินไปในทิศทางใดและจะเป็นอย่างไรในอนาคต ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช้งบการเงินว่าจะให้ความสนใจในเร่ืองใด เช่น ผูบ้ริหารของธุรกิจสนใจในขอ้
ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบในฐานะการเงินของกิจการ ความสามารถในการเจริญเติบโต การสร้าง
รายไดข้องกิจการ ตลอดจนผลกระทบทางการเงินต่อการตดัสินใจท่ีไดด้ าเนินการไว ้ในขณะท่ีผูใ้ห้
เงินกู ้อาจจะสนใจในความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั ผูล้งทุนสนใจในความสามารถในการ
หารายได ้ความสามารถในการท าก าไร และการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต ลูกคา้อาจจะสนใจ
ในเร่ืองความสามารถในการด าเนินกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ ดงันั้นความตอ้งการของผูใ้ชง้บ
การเงินจึงเป็นตวัก าหนดการวิเคราะห์ทางการเงินว่าจะใชใ้นเร่ืองใด จะใชห้ลกัเกณฑใ์ดมาช่วยใน
การตดัสินใจ 
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 เทคนิคทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางการเงิน ทีนิ่ยมและแพร่หลายสามารถสรุปได้ 4 วธีิ คือ 
1. การวิเคราะห์ตามแนวนอน(Horizontal Analysis) 
2. การวิเคราะห์แนวโนม้(Trend Analysis) 
3. การวิเคราะห์ตามแนวด่ิง(Vertical Analysis) 
4. การวิเคราะห์อตัราส่วน(Ratio Analysis) 
ในทางปฏิบติั การวิเคราะห์โดยการใช้เทคนิคใดเทคนิคหน่ึงเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่

เพียงพอต่อการบอกสถานะของกิจการหรือต่อเร่ืองท่ีสนใจไดดี้ การวิเคราะห์ทางการเงินท่ีดีจึง
จ าเป็นต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบกับข้อมูลระหว่างปีหรือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั เพื่อให้ผูว้ิเคราะห์สามารถประเมินประสิทธิภาพของกิจการไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และน่าเช่ือถือ 
 
ยอดขาย 5 ปี ข้างหน้าของบริษัทโฮมคลิก๊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่าทางบริษทัได้ประเมินขายให้เพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี โดยป่ี 2560 
ยอดขายเพิ่มข้ึนจากเดิม 10% ในปี 2561 , 2562 , 2563 ไดป้ระมาณยอดขายให้เพิ่มข้ึนจากเดิม 20% 
ซ่ึงบริษทัเช่ือว่าจะสามารถขายไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ปี 2560 ท่ีไดต้ั้งไวเ้พียง 10% เพราะ 
ผลิตภณัฑ์นั้นยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนัก และ แบรนด์ของบริษทัเองก็ยงัไม่ติดตลาด จึงไดป้ระเมิน
ยอดขายไว ้10% แต่ปีต่อๆมาไดป้ระเมินยอดไว ้20% เพราะบริษทันั้นมีความมัน่ใจว่าผลิตภณัฑน์ั้น
เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน แบรนดข์องสินคา้มีคนรู้จกัมากข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงบริษทันั้นจะท าการขยาย
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สาขาให้เพิ่มมากข้ึน ดว้ยเป็นสินคา้เทคโนโลยี สินคา้จึงตอ้งมีการอพัเดทอยู่ตลอดเวลา และทาง
บริษทัก็มีความมัน่ใจว่าจะกา้วเป็นผูน้ าในดา้นของระบบบา้นอจัฉริยะ และ ท าใหค้นทัว่โลกไดรู้้จกั
กบับริษทัของเรา ท าใหใ้หบ้ริษทัมีความมัน่วา่จะสามารถเพิ่มยอดขายของบริษทัมากข้ึนกวา่เดิม 
ตารางทีใ่ช้ไปและทีม่าของเงนิทุน 

 

( 1 )เคร่ืองใชส้ านกังาน 

ทีใ่ช้ไปเงินทุน ทีม่าเงินทุน 
อุปกรณ์                                      300,000 กูธ้นาคาร                                 2,000,000 
รถยนต ์                                      800,000 ส่วนของเจา้ของ                      3,000,000 
เคร่ืองใชส้ านกังาน(1)                200,000  
เฟอร์นิเจอร์(2)                           100,000  
เงินทุนหมุนเวียน                       600,000  
ท่ีดิน                                        1,000,000                                                                           
อาคาร                                      2,000,000                                          
                                                5,000,000                                                  5,000,000 

Notebook 2 25,000 50,000 

Computer 2 20,000 40,000 

Telephone 3 1,000 3,000 

Whiteboard 1 5,000 5,000 

Fax machine 1 5,000 5,000 

Printer Multifunction       1 20,000 20,000 

Mobile (Sales) 2 25,000 50,000 

Mobile (Office) 1 2,000 2,000 

Projector 1 20,000 20,000 

Wireless 1 5,000 5,000 

                          รวม                       200,000 
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( 2 ) เฟอร์นิเจอร์ 
 

จากตารางจะเห็นไดว้่าบริษทัลงทุนไปทั้งหมด 5,000,000 บาท โดยเป็นส่วนของเจา้ของ 
3,000,0000 บาท และ กูธ้นาคาร 2,000,0000 บาท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินในการลงทุน อุปกรณ์ 300,000 บาท
,รถยนต์ 800,000 บาท,  เคร่ืองใช้ส านักงาน 200,000 บาท , เฟอร์นิเจอร์ 100,000 บาท, เงินทุน
หมุนเวียน 600,000 บาท, ท่ีดิน 1,000,000 บาท และ อาคาร 2,000,000 บาท 
 
Terminal Cash Flow 

 
 
 
 
 
 
 
อตัราเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2558 =  ร้อยละ 3.0   ท่ีมา : ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
  

โต๊ะท างาน + เกา้อ้ี 5 5,000 25,000 
ตูเ้กบ็เอกสาร 2 8,000 16,000 
ชุดรับแขก 1 35,000 35,000 
ตูเ้ยน็ 1 12,000 12,000 
ไมโครเวฟ 1 5,000 5,000 
เคร่ืองกรองน ้า 1 6,000 6,000 
อุปกรณ์อ่ืนๆ 1 1,000 1,000 
รวม                         100,000 
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ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

PB =  3  ปี + ( 5,000,000 - 978,400 - 1,285,600 - 954,400 ) / 2,099,200 
       =  3.85  ปี 
ยอมรับโครงการ เพราะคืนทุนเร็วกวา่ 5 ปี 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
 NPV = 3,257,551.50 บาท ยอมรับโครงการเพราะ NPV > 0 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
 IRR =  42.11% ยอมรับโครงการเพราะ IRR > WACC 

ผลิตภณัฑข์องโฮมคล๊ิกสามารถคืนทุนไดเ้ร็วภายในระยะเวลา 3.85 ปี ซ่ึงนอ้ยกวา่ 5 ปี NPV 
เท่ากบั 3,257,551.50 บาท และ IRR =  42.11% ซ่ึงมากกว่า WACC ดงันั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ผลิตภณัฑข์องบริษทันั้นมีความน่าลงทุนเพราะคาดวา่การลงทุนคร้ังน้ีน่าจะเกิดประโยชน์ต่อผูล้งทุน
ไม่มากก็นอ้ย ซ่ึงการลงทุนไม่น่าจะขาดทุน เพราะบริษทัสามารถคืนทุนได ้ในระยะเวลาไม่ถึง 5 ปี 
โดยใชเ้วลาเพียง 3 ปีกวา่เท่านั้น พร้อมทั้งผลตอบแทนท่ีมากกวา่โดยการันตีไดจ้ากท่ีค่าของ IRR นั้น
มีค่ามากกวา่ WACC จึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑน้ี์มีความเหมาะสมในการลงทุน 
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งบแสดงฐานะการเงินของ Home Automation 
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 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัจะเห็นไดว้่าเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน จากปี 2559 ไปปี 
2560 เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนเงิน 276,967.38 บาท แต่ขณะเดียวกนัหน้ีสินของกิจการก็เพิ่มข้ึนจากปี 
2559  เป็นจ านวนเงิน 90,000 บาท นัน่คือกิจการมีการด าเนินท่ีมีการท าก าไรใหก้บับริษทั ซ่ึงเม่ือมา
ดูก าไรแลว้จะท าให้ว่ากิจการนั้นมีก าไรเพิ่มข้ึนทุกปี ซึงเจา้หน้ีนั้นก็เพิ่มข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั ซ่ึงมี
ผลดีต่อบริษทัเพราะบริษทันั้นด าเนินงานอยา่งมีก าไรซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทันั้นสัง่ของเพิ่มข้ึน
จึงท าใหบ้ริษทันั้นมีเจา้หน้ีเพิ่มข้ึนนั้นเอง  

ลูกหน้ีของบริษทัก็เพิ่มข้ึนทุกๆปี นั้นหมายถึงบริษทัสามารถขายของไดม้ากข้ึนจากเดิม จะ
เห็นไดจ้าก ปี 2560 บริษทัมีลูกหน้ีเพิ่มข้ึนจากเดิม 120,000 บาท ซ่ึงมากกว่าปี 2559 ท าให้มองเห็น
ถึงแผนการด าเนินการของบริษทัท่ีสามารถด าเนินการไดแ้บบมีก าไรเพิ่มข้ึนจากเดิมนั้นเอง 

เงินสด บริษทัมีเงินสดในการใชห้มุนเวียนในกิจการ  100,000  บ า ท  ซ่ึ ง ไ ม่ ไ ด้
หมายถึงบริษทัขาดสภาพคล่องในการบริหารเงินสด แต่กิจการมีเงินสดท่ีเพียงพอต่อการใชใ้นแต่ละ
เดือนโดยไม่ตอ้งท าการขอวงเงินสดเพิ่ม ท าใหท้ราบว่ากิจการสามารถบริหารจดัการการเงินไดเ้ป็น
อย่างดี ไม่มีขอ้บกพร่อง จึงไม่จ าเป็นท่ีจะถือเงินสดไวส้ านวนมาก เพราะก าไรท่ีมีอยู่สามารถฝาก
ธนาคารเพื่อรับดอกเบ้ีย หรือท าการน าไปลงทุนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทันั้นเอง 

เงินกูร้ะยะสั้นของบริษทันั้นไดล้ดลงทุกปี จะเห็นไดจ้าก ปี 2560 นั้นเงินกูล้ดลงจากเดิม 
341,763.74 บาท และลดลงเร่ือยๆทุกปี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษทัสามารถช าระหน้ีจากการกูย้ืมเงิน
ระยะสั้นได ้และ มีการกูย้ืมท่ีลดลงทุกปี ซ่ึงเป็นผลดีต่อเพราะบริษทัเพราะหมายถึงการด าเนินงาน
ของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหบ้ริษทัสามารถลดการกูย้มืเงินลงไปไดทุ้กปีนัน่เอง 
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งบก าไรขาดทุน 
 

**ตน้ทุนขาย      
รายการ บาทต่อหน่วย 

ค่าวตัถุดิบทางตรง 20,000 
ค่าแรงงานทางตรง 3,500 
ตน้ทุนผนัแปร 3,000 
ตน้ทุนคงท่ี 3,500 
รวม 30,000 
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**ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

** เงินเดือนรวม 

** ค่าใชจ่้ายรวม 

จากงบก าไรขาดทุนของบริษทันั้นเป็นการแสดงถึงผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีของบริษทันั้นมี
ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนทุกปีนัน่เอง 
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Easy Clean Food 
วรรณพร แดงศรีธรรม 

------------------------------------------------- 

แผนธุรกจิด้านการตลาด 
วตัถุประสงค์ทางการตลาด 

ธุรกิจอาหารสุขภาพส าเร็จพร้อมทาน Easy Clean Food มีการวางแผนการตลาดจากการ
วิเคราะห์ระบบการตลาด และระดบัความตอ้งการของตลาด เพื่อน ามาก าหนดทิศทางและแผนการ
ตลาด โดยความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อธุรกิจบริการอาหารเพื่อสุขภาพนั้น เป็นความตอ้งการท่ี
ซ่อนเร้น (Latent Demand) ผูบ้ริโภคยงัไม่สามารถหาสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ไดใ้นปัจจุบนั นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัถูกกระตุน้จากสภาพทางสังคม และกระแสความตอ้งการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีมากข้ึน ธุรกิจบริการอาหารสุขภาพส าเร็จพร้อมทาน Easy Clean Food  
จึงไดพ้ฒันาสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
3.1 การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
 การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) โดยจะใขปั้จจยั
ดา้น อาย ุและรายไดเ้ป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดน้ี 
ตารางท่ี 3.1 แสดงการแบ่งส่วนตลาดตามหลกัประชากรศาสตร์ 

  10-20 ปี 
อายุ  21-45  ปี 
  มากกวา่ 45 ปี 
  ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
ระดบัรายได้  10,000 – 25,000 บาท 
  มากวา่ 25,000 บาท 

 การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) โดยจะใช้รูปแบบ
การด ารงชีวิต (Live Style) และบุคคลิกลกัษณะ (Personality) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตาดน้ี 

1. กลุ่มคนท่ีออกมารับประทานอาหารนอกบา้น 
2. กลุ่มคนท่ีซ้ืออาหารส าเร็จกลบัไปบริโภคท่ีบา้น,ท่ีท างาน 
3. กลุ่มคนท่ีปรุงอาหารรับประทานเอง 
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การแบ่งส่วนการตลาดตามหลกัพฤติกรรม และการแสวงหาผลประโยชน์ (Behavioral and 
Benefit Segmentation) โดยใช้พฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วน
ตลาดน้ี 

1. Health Promotion : กลุ่มคนท่ีมีความสนใจและใส่ใจสุขภาพ ใหค้วามส าคญักบัคุณค่า
ทางดา้นอาหารและโภชนาการ ดว้นการเลือกรับปะทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ 

2. Health Security : กลุ่มคนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ ให้ความส าคัญในการเ ลือก
รับประทาน ด้วยการเลือกรับประทานหรืองดรับประทานอาหารบางประเภท เพื่อ
ควบคุมและลดอตัราเส่ียงการเกิดโรค 

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) 
จากการแบ่งกลุ่มลูกคา้ขา้งตน้ ท าให้ทราบไดว้่ากลุ่มลูกคา้โดยตรงท่ีจะตอบรับในตวัสินคา้

ของ Easy Clean Food นั้นคือกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 21- 45 ปีและมีระดบัรายได ้ตั้งแต่ 
10,000-25,000 บาท และมีพฤติกรรมในการซ้ืออาหารส าเร็จกลบัไปบริโภคท่ีบา้น,ท่ีท างานเน่ืองจาก
ไม่มีเวลาในการประกอบอาหาร รวมถึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความสนใจและใส่ใจสุขภาพ ใหค้วามส าคญั
กบัคุณค่าทางดา้นอาหารและโภชนาการ ดว้นการเลือกรับปะทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ 
การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ (Product Positioning) 

 
  

คุณค่าทางอาหารต ่า 

คุณค่าทางอาหารสูง 

ไม่สะดวก สะดวก 
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3.2 ส่วนผสมทางการตลาด ( Marketing Mix) 
กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product Strategy) 

 รายการอาหารของEasy Clean Food จดัเป็นสินคา้ท่ีมีการเพิ่มค่า (Potential Product) คือ 
ไม่เพียงแต่เป็นม้ืออาหารท่ีรับประทานเพื่อให้อ่ิมทอ้งเท่านั้น แต่ยงัเป็นม้ืออาหารท่ีมี
ส่วนประกอบท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการตามหลกัโภชนาการส่ือสารใหเ้ห็นถึงคุณค่า
สารอาหารท่ีร่างกายไดรั้บจากอาหารแต่ละม้ือรวมถึงประโยชน์และโทษของอาหารท่ี
เกิดจากการบริโภคในปริมาณมากหรือนอ้ยเกินไปอีกทั้งยงัแสดงให้เห็นถึงอนัตรายท่ี
เกิดจากกระบวนการผลิตท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ เช่น การใช้น ้ ามนัในการ
ประกอบอาหารท่ีมากกวา่ 1 คร้ัง 

 เน่ืองจากสินคา้ของ Easy Clean Food เป็นสินคา้ท่ีชูจุดขายคืออร่อยโดยปราศจากสาร
ปรุงแต่ง จึงเนน้เร่ืองรสชาติท่ีกลมกล่อม ถูกปากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไม่ใหผู้บ้ริโภคตอ้ง
ปรุงรสชาติเพิ่มเติม ซ่ึงแตกต่างจากอาหารเพื่อสุขภาพทัว่ไปท่ีมีรสชาติกลาง ๆ เพื่อให้
ลูกคา้ไปปรุงเอาเอง 

 Easy Clean Food มุ่งเน้นด้านคุณภาพของอาหาร คุณประโยชน์ต่อสุขภาพตามหลกั
โภชนาการโดยเน้นคุณภาพของวตัถุดิบ ซ่ึงวตัถุดิบท่ีเราใช่นั้ น จะเลือก ผกัปลอด
สารพิษ และเน้ือสัตวท่ี์ผ่านการพิจารณาทั้งก่อนซ้ือ ผ่านกระบวนการท าความสะอาด 
การตตรียมและการเกบ็รักษา จนถึงกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน 

 อาหารของ Easy Clean Food ทุกรายการไม่มีการใส่ผงชูรส หรือ โมโนโซเดียมกลูตา
เมตแต่ Easy Clean Food ไดเ้ลือกใช่เคร่ืองปรุงรสเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ เช่น เคร่ืองปรุง
รสประเภทปริมาณโซเดียม ปริมาณน ้ าตาล และ กะทิธัญพืช ลดไขมนัอ่ิมตวั ไม่มี
โคเลสเตอรอล เพื่อรสอตัราเส่ียงในการเกิดโรคจากอาหาร และท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ประโชน์สูงสุดจากการรับประทานอาหารของ Easy Clean Food 

 รูปท่ี 3.1  แสดงตวัอยา่งรายการอาหาร 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

91 
Journal of Business Research and 

Administration 

กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) 
 การตั้งราคาของ Easy Clean Food จะค านึงองคป์ระกอบหลกัทั้ง 3ประการ คือ ราคาท่ี

ผูบ้ริโภคเต็มใจจ่าย (Consumer-based pricing) ราคาสินคา้คู่แข่ง (Competition-based 
pricing) และตน้ทุนของบริษทั (Cost plus pricing) กล่าวคือจะค านึงถึงลูกคา้ว่าลูกคา้
มองเห็น Value ของสินคา้และยอมจ่ายท่ีเท่าไหร่ หากราคาท่ีลูกคา้เต็มใจจะจ่ายนั้นไม่
ต ่าไปกวา่ตน้ทุนของบริษทัก็ถือว่าเป็นราคาท่ียอรับได ้และตอ้งไม่ต ่าไปกวา่ราคาสินคา้
ของคู่แข่งขนัมากเพื่อเพิ่มโอกาศในการท าก าไรของบริษทั นอกจาก 3 องคป์ระกอบใน
การพิจารณาการตั้งราคาสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นบริษทัจึงยงัตอ้งค านึงถึงการตั้งราคา
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ (Brand Image) ให้กบับริษทัและตวัสินคา้ดว้ยอีกทางหน่ึง ทั้งน้ี
เพื่อการสร้างคุณค่าใหแ้ก่ตวัสินคา้ และเพื่อใหผู้บ้ริโภคใหค้วามไวว้างใจ 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
 เน่ืองจากช่องทางจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทเป็นตูจ้  าหน่ายอัตโนมติัซ่ึงเน้นท่ีความ

สะดวก รวดเร็ว ดงันั้นกลยุทธ์ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของเราจึงเนน้ไปท่ีการ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุดโดยระยะแรกทางบริษทัจะเน้นไปท่ี สถานี
รถไฟฟ้า BTS จ านวน 5 สถานีใหญ่ ๆ ท่ีเป็นจุดท่ีมีจ านวนผูโ้ดยสารจ านวนมากไดแ้ก่ 
1.สถานีสยาม  2.สถานีอโศก  3.หมอชิต  4.อนุเสาวรียช์ยัสมรภูมิ  5 ศาลาแดง  จากนั้น
จะขายสถานท่ีตั้ งของตูจ้  าหน่ายอตัโนมติัให้ครอบคลุมทัว่พื้นท่ี ในจุดส าคญั ๆ ทั้ง
สถานีรถไฟฟ้า MRT ,หา้งสรรพสินคา้ โมเดิร์นเทรด  , ตึกออฟฟิทส านกังาน 

 
รูปท่ี 3.2 แสดง 10 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีผูใ้ชบ้ริการสูงสุด 
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รูปท่ี 3.3 แสดงจุดจ าหน่ายสินคา้บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

 
 
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

เน่ืองจากเป็นปีแรกท่ี Easy Clean Food เร่ิมเปิดด าเนินกิจการ ดงันั้นกลยทุธ์ทางการตลาดจึง
ใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อน าเสนอคุณค่าของสินค่าไปสู่ผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในระยะเวลาอนัสั้นมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้าง
การรับรู้และความคุน้เคยใหก้บัผูบ้ริโภค ใหผู้บ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในตวัสินคา้วา่เป็นสินคา้เพื่อ
สุขภาพท่ีผ่านการคดัสรรมาอย่างดี เกิดการยอมรับในตวัสินคา้อย่ากท่ีจะทดลองใช้ การสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซ้ือซ ้ า (Behavioral) และน าไปบอกต่อใน
ท่ีสุด ( Word of Month) นอกจากน้ีบริษทัยงัใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจของ
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ลูกคา้ (Customer Satisfaction) เพื่อเพิ่มความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้ด้วยกันเอง และ Easy Clean 
Food ให้เกิดเป็นสังคมเอสุขภาพ ทั้งน้ีจะท าให้เกิดการจงรักภกัดีต่อแบรนด์ ( Brand Loyalty) และ
เกิดการบริโภคแบบยาวนาน 
 วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารทางการตลาดในคร้ังน้ี คือ  

1. เพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบถึงตราสินคา้ Easy Clean 
Food 

2. เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี (Brand Image) แก่ตราสินคา้และผลิตภณัฑข์อง Easy Clean 
Food ในดา้นการเป็นอาหารท่ีใส่ใจสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายโดยเนน้ท่ีความสะอาด 
สะดวก รวดเร็ว 

3. เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการอยากทดลองใชบ้ริการสินคา้ 
โดยเคร่ืองมือท่ีใช่ในยการส่ือสาร (Marketing Tool) มีดงัน้ี 

1. การโฆษณา (Advertising) 

 นิตยาสาร (Magazine) 
วตัถุประสงค ์เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการโดยตรงคือกลุ่มผูท่ี้รักสุขภาพและ
ช่ือชอบการรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ โดยจะเนน้สร้างการรับรู้ ใหข้อ้มูล ความรู้ 
แก่กลุ่มเป้าหมายในเร่ืองของประโยชน์ของอาหารและส่วนผสต่าง ๆ ตลอดจนรูปลกัณ์
หนา้ตาของอาหารท่ีชวนใหน่้ารับประทาน 

วิธีด าเนินการ 
 นิตยาสาร HEALTH CUISINE และ HEALTHY Food จะเป็นการโฆษณาใน

รูปแบบของ Advertorial ซ่ึงเนน้ไปท่ีการใหข้อ้มูล ความรู้และประโยชน์ใน
ส่วนประกอบของรายการอาหาร ของ Easy Clean Food วา่จะมีส่วนช่วยในการ
ยบัย ั้งหรือป้องกนัการเกิดโรคต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไร และเนน้โชวรู์ปลกัษณ์ของอาหาร
ท่ีชวนน่ารับประทาน เพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความอยากทดลองสินคา้ 

ค่าใช่จ่าย 30,000 บาท 
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รูปท่ี 3.4  แสดงตวัอยา่งนิตยสารท่ีจะเลือกใช ้

                             
 

 อนิเตอร์เนต (Internet) 
วตัถุประสงค ์เพื่อส่ือสารใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคในวงกวา้ง เน่ืองจากปัจุบนัเมด็เงินผา่น
ส่ือออน์ไลน์มีมูลค่าสูงถึง 2,000 ลา้นบาท ผูบ้ริโภคนิยมใช่บริการอินเตอร์เน็ตในการ
คน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง หรือใชอิ้นเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อน ๆ ดงันั้น
ส่ือออนไลน์จึงเป็นช่องทางท่ีไม่ควรมองขา้ม เพราะสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงตวั
สินคา้ไดง่้ายและสะดวก 
วิธีด าเนินการ 

- จดัท าเวบ็ไซต ์www.EasyCleanFood.com ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายละเอียดของ
บริษทัทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สินคา้ ราคา ท่ีตั้งของและจุดจ าหน่าย การติดต่อ 
รวมทั้งการให้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรายการอาหารแต่ละรายการ หรือ
ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพต่าง ๆ เพื่อสร้าง Product Knowledge ใหก้บั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

- Social  Media เช่น Facebook , Instagram ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้มา
แลกเปล่ียนข่าวสาร พูดคุย และซกัถามขอ้สงสัยต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้หรือการ
ดูแลสุขภาพทัว่ไป ซ่ึงจะท าเกิดเป็นสงัคมเลก็ ๆ ของ Easy Clean Food  

ค่าใช่จ่าย 20,000 บาท 
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2. การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation)  
 เพื่อกลุ่มเป้าหมายท่ีมาใชบ้ริการตามสถานีรถไฟฟ้า BTS ไดรู้้จกัสินคา้ของ Easy Clean 

Food และรับรู้ว่ามีจุดจ าหน่ายแลว้บนสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง 5 จุด ไดแ้ก่ 1.สถานีสยาม  2.
สถานีอโศก  3.หมอชิต  4.อนุเสาวรียช์ยัสมรภูมิ  5 ศาลาแดง   

วิธีด าเนินการ ใชว้ิธีการตั้งขาตั้งโชวภ์าพขนาด 50*160 ซม. น าไปติดตั้งบริเวณทางข้ึนลง
บนัไดเล่ือน และภายในสถานีรถไฟฟ้า BTS ท่ีมีการตั้งตูจ้  าหน่ายอตัโนมติัทั้ง 5 สถานี  
ค่าใชจ่้าย 3.500  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5  แสดงตวัอยา่งขาตั้งในการประชาสัมพนัธ์สินคา้   

  

Easy Clean 
Food….เปิด
ให้บริการแล้ว
วนันีท่ี้…BTS 
ทัง้ 5 สถานี  
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• แผ่นพบั (Brochure) 
เพื่อแนะน าให้กลุ่มเป้าหมายทั้งในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสถานีรถไฟฟ้า BTS ,MRT รวมไปถึง
พนกังานออฟฟิทตามตึกอาคารส านกังาน ไดท้  าความรู้จกักบัสินคา้ของ Easy Clean Food 
โดยแผ่นพบัจะบอกรายละเอียดเก่ียวกับสินคา้ ราคา สถานท่ีจ าหน่าย รวมถึงน าเสนอ
รูปภาพรายการอาหารท่ีชวนรับประทาน เพื่อดึงดูดใจให้กลุ่มเป้าหมายอยากท่ีจะเขา้มา
ทดลองซ้ือสินคา้ 

 ค่าใช่จ่าย 80,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.6  แสดงแผน่Brochure ของ EASY Clean Food 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 การแจกคูปองส่วนลด (Discount  Coupons) 

การแจกคูปองส่วนลด(Discount Coupons) เพื่อเป็นการกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้และอยากจะเขา้มาทดลองใชสิ้นคา้ โดยการแจกคูปองส่วนลด 
15% ส าหรับค่าอาหารโดยแนบคูปองไปกบัแผน่พบั (Brochure) ท่ีแจกตามสถานท่ีต่าง ๆ  
ค่าใช่จ่าย 5000 บาท 

  

 

“อิ่มง่าย ๆ สุขภาพดี กับ Easy 

Clean Food” 
Easy Clean 

FooD 

พบกันได้ที่ BTS ทัง้ 5 สถานี 
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ตารางท่ี 3.2  แสดง  Action Plan 

Activities Budget(Baht) 
Action Plan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Advertising               
นิตยสาร 30,000              
อินเตอร์เนต 20,000              
Public Relation               
ขาตั้งโชวภ์าพ 3,500              
แผน่พบั 80,000              
Sales Promotion               

คูปองส่วนลด 5,000              
Total 130,850              

 
3.3 งบประมาณด้านการตลาด 

บาท/ปี 2559 2560 2561 2562 2563 

ยอดขาย 10,320,000 12,384,000 14,860,800 17,832,960 21,399,552 
ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด (%) 

1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 

ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด (บาท) 

130,850 157,020 188,424 226,109 271,331 

 
3.4 การประมาณการยอดขาย 

 

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ก ำลังในกำรผลติสงูสดุ (ชดุ)            192,000            192,000            192,000            240,000            288,000

กำรประมำณกำรกำรจ ำหน่ำย (ชดุ)            120,000            144,000            172,800            207,360            248,832

อัตรำกำรจ ำหน่ำย 63% 75% 90% 86% 86%

ยอดขาย (ชุด) 10,320,000      12,384,000      14,860,800      17,832,960      21,399,552      

จ านวนแรงการผลติ (คน)                       4                       4                       4                       5                       6

จ านวนตู ้ 5 ตู ้ จ านวนวนั 240 วัน

ราคาตอ่กลอ่ง 86                    บำท %Growth 20%

ก าลงัการผลติตอ่คน ตอ่วนั 200                  ชดุ ตน้ทุนขาย 31%

*ต ัง้แตปี่ 2562 ตอ้งรบัพนกังานเพิม่ปีละ 1 คน ตามยอดขายทีเ่พิม่ข ึน้
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เส้ือผ้าเดก็ป้องกนัยุง BABY BLOCK 
สุพรรษา วงศธ์านี 

------------------------------------------------- 

บทน า 
 ธุรกิจเส้ือผา้เด็กเป็นอีกหน่ึงความทา้ทายของผูป้ระกอบการ ในการท่ีจะปัดฝุ่ นเส้ือผา้เด็ก
แบบเดิมๆ และน าเสนอในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่าง เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของพ่อแม่ยคุใหม่ท่ี
ใหค้วามส าคญักบัการเลือกสรรเส้ือผา้ใหก้บับุตรหลานตวันอ้ยๆ ทั้งในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภยั 
ดีไซน์ และรูปแบบท่ีมีความแปลกใหม่เพิ่มมากข้ึนตลอดช่วงอายขุองเด็ก โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมา 
ตลาดเส้ือผา้เด็กมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,500 ลา้นบาท ทั้งน้ีแมปั้จจุบนัอตัราการเกิดของเด็กไทยจะมี
แนวโนม้ชะลอตวัลง ตามโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลงสู่ครอบครัวเด่ียวและขนาดครอบครัวท่ี
เลก็ลง แต่เหตุผลประการหน่ึงท่ีท าใหมู้ลค่าตลาดเส้ือผา้เด็กยงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองกคื็อ ไลฟ์สไตล์
ของพ่อแม่ผูป้กครองท่ีเปล่ียนแปลงไปจาอดีต ประกอบกบัในสภาวะปัจจุบนัสภาพอากาศโลกได้
เปล่ียนไป ยิ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมท่ีเป็นช่วงฤดูฝน มีความช้ืนในอากาศและ
ปริมาณน ้ าฝนมากกว่าเดือนอ่ืนๆ  อนัเป็นสาเหตุของโรคท่ีเกิดจากความช้ืนและน ้ าท่วมขังได้ 
โดยเฉพาะโรคไขเ้ลือดออกท่ีติดต่อกนัไดโ้ดยมียุงลายบา้น (Aedes aegypti)  เป็นพาหะน าโรคท่ี
ส าคญั โดยยงุตวัเมียซ่ึงกดัเวลากลางวนัและดูดเลือดคนเป็นอาหาร จะกดัดูดเลือดผูป่้วยซ่ึงในระยะ
ไขสู้งจะเป็นระยะท่ีมีไวรัสอยูใ่นกระแสเลือด เช้ือไวรัสจะเขา้สู่กระเพาะยงุ เขา้ไปอยูใ่นเซลลท่ี์ผนงั
กระเพาะ เพิ่มจ านวนมากข้ึนแลว้ออกมาจากเซลลผ์นงักระเพาะ เดินทางเขา้สู่ต่อมน ้ าลายพร้อมท่ีจะ
เขา้สู่คนท่ีถูกกดัในคร้ังต่อไป ซ่ึงระยะฟักตวัในยงุน้ีประมาณ 8-12 วนั เม่ือยงุตวัน้ีไปกดัคนอ่ืนอีก ก็
จะปล่อยเช้ือไวรัสไปยงัผูท่ี้ถูกกดัได ้เม่ือเช้ือเขา้สู่ร่างกายคนและผา่นระยะฟักตวันานประมาณ 5-8 
วนั (สั้นท่ีสุด 3 วนั - นานท่ีสุด 15 วนั) กจ็ะท าใหเ้กิดอาการของโรคได ้ดว้ยเหตุน้ีเองท าใหผู้ป้กครอง
หนัมาสนใจในการดูแลบุตรหลาน และป้องกนัโรคท่ีอาจเกิดกบับุตรหลานมากข้ึน 
 เส้ือผา้เดก็ป้องกนัยงุ “BABY BLOCK” จึงเป็นสินคา้นวตักรรมใหม่ส าหรับเดก็ท่ีตอบโจทย์
พอ่แม่ผูป้กครอง โดยน าสมุนไพรท่ีมีคุณสมบติักนัยงุมาสกดัเป็นส่วนผสมในการผลิตเสน้ใยผา้ ผา่น
เทคโนโลยไีมโครเอนแคปซูเลชัน่ เพื่อกกัเก็บสมุนไพรกนัยงุไวบ้นเน้ือผา้ โดยเน้ือผา้ท่ีใชใ้นการตดั
เย็บมีความอ่อนนุ่ม ปลอดภัยและไม่ระคายเคืองต่อผิวเด็ก มาตดัเย็บตามสไตล์ท่ีโดดเด่นและ
ทนัสมยั 
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แนวคดิและรูปแบบในการท าธุรกจิ 
 ธุรกิจเส้ือผา้เด็กป้องกันยุง ภายใต้แบรนด์ “BABY BLOCK” เกิดจากจุดเร่ิมต้นของ
สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกในปัจจุบนั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย ์จึงท าใหเ้กิด
ความคิดท่ีจะผลิตเส้ือผา้กันยุงสมุนไพรส าหรับเด็ก ข้ึนมาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย
คุณสมบติัของเส้ือผา้กนัยุงสมุนไพรส าหรับเด็ก จะเน้นการใชพ้ืชสมุนไพรไทย อาทิเช่น ตะไคร้
หอม ส้ม มะกรูด ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติมาสกดัเป็นส่วนส่วนผสมให้กบัผลิตภณัฑ์ ซ่ึง
ปลอดจากสารเคมีและไม่มีสารตกคา้ง สามารถใชไ้ดท้ั้งในเดก็และผูใ้หญ่ โดยเส้ือผา้กนัยงุสมุนไพร
ส าหรับเด็กท่ีผลิตข้ึนมาจะใช้ผา้ฝ้าย (Cotton 100%)  ซ่ึงมีคุณสมบติัในการดูดซับความช้ืนและ
ระบายความร้อนไดดี้ สวมใส่สบาย ดูแลท าความสะอาดไดง่้าย 
 ธุรกิจเส้ือผา้เด็กป้องกันยุง ภายใต้แบรนด์ “BABY BLOCK” เกิดจากจุดเร่ิมต้นของ
สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกในปัจจุบนั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย ์จึงท าใหเ้กิด
ความคิดท่ีจะผลิตเส้ือผา้กันยุงสมุนไพรส าหรับเด็ก ข้ึนมาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย
คุณสมบติัของเส้ือผา้กนัยุงสมุนไพรส าหรับเด็ก จะเน้นการใชพ้ืชสมุนไพรไทย อาทิเช่น ตะไคร้
หอม ส้ม มะกรูด ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติมาสกดัเป็นส่วนส่วนผสมให้กบัผลิตภณัฑ์ ซ่ึง
ปลอดจากสารเคมีและไม่มีสารตกคา้ง สามารถใชไ้ดท้ั้งในเดก็และผูใ้หญ่ โดยเส้ือผา้กนัยงุสมุนไพร
ส าหรับเด็กท่ีผลิตข้ึนมาจะใช้ผา้ฝ้าย (Cotton 100%)  ซ่ึงมีคุณสมบติัในการดูดซับความช้ืนและ
ระบายความร้อนไดดี้ สวมใส่สบาย ดูแลท าความสะอาดไดง่้าย 
วสัิยทศัน์   

มุ่งสู่การเป็นผลิตภณัฑ ์เส้ือผา้เด็กป้องกนัยงุชั้นน าในประเทศไทย ท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพ
ระดบัสากล และเป็นท่ียอมรับของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
พนัธกจิ  
 สร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
 พฒันาขยายผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพและความหลากหลายมากข้ึน ภายใตเ้อกลกัษณ์และตรา 

“BABY BLOCK”  
 เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัไดโ้ดยใหบ้รรลุผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย คือมี

ยอดขายเพิ่มข้ึน 3% ต่อปี  
 มีตวัแทนจดัจ าหน่ายในต่างประเทศ 
 ด าเนินธุรกิจควบคู่กบั Corporate Social Responsibility (CSR) 
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เป้าหมาย 
เป้าหมายระยะสั้น 
 มุ่งประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกั  
 ผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 เน้นการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ www.babyblockcenter.com  และออกบูธประชา

สมัพนัธ์สินคา้ควบคู่กนัไป 
 ภายในระยะเวลา 1 ปี ตอ้งมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึน 3% 

เป้าหมายระยะยาว 
 พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้รูปแบบท่ีหลากหลาย และมีมาตรฐานระดบัสากล 
 ขยายตลาดเส้ือผา้กนัยงุสมุนไพรส าหรับเดก็ไปสู่อุตสาหกรรมการแพทย ์โดยพฒันาเป็นชุด

คนไขใ้นโรงพยาบาล 
 สามารถขยายตลาดส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 ภายในระยะเวลา 5 ปี สามารถลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ลง 10% และเพิ่มยอดขายเป็น 5% 
 ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ครอบคลุมจังหวัดใหญ่ ๆ ทั่วประเทศไทย และใน

ต่างประเทศ 
สัญลษัณ์และค าขวัญ 
 ช่ือสินคา้       BABY BLOCK 
 ความหมาย   ปกป้องสุขภาพของเดก็นอ้ย เพื่อจะส่ือถึง สินคา้ของบริษทัฯ สามารถ

ป้องกนัอนัตรายจากยงุท่ีจะเป็นพาหะน าเช้ือโรคมาสู่เดก็นอ้ยได ้ซ่ึงวยัเดก็เป็นท่ีภูมิคุม้กนั
ของร่างกายยงัไม่สมบูรณ์ จึงมีโอกาสท่ีจะติดเช้ือโรคต่างๆไดง่้ายกวา่วยัอ่ืนๆ และนยัหน่ึง 
คือ ความห่วงใยท่ีบริษทัฯตอ้งการใหเ้ดก็ๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง เพื่อท่ีจะเป็น
ก าลงัส าคญัของประเทศในอนาคต 

 สัญลกัษณ์ 
 
  
 
 ค าขวญั  “อ่อนโยน ปลอดภยั ใส่ใจต่อลูกนอ้ย” 
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ตลาดเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์เส้ือผา้กันยุงสมุนไพรส าหรับเด็ก คือ กลุ่มพ่อแม่
ผูป้กครองยคุใหม่ ท่ีใหค้วามส าคญักบัการเลือกสรรเส้ือผา้ใหก้บัเด็ก โดยค านึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑท่ี์มีต่อบุตรหลาน 
ท าเลที่ตั้ง 
 ส านกังานและคลงัสินคา้ ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 88 หมู่ 1 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันาจงัหวดั

ระยอง 
 สถานท่ีจดัจ าหน่าย หา้งสรรพสินคา้พาราไดซ์ ปาร์ค ศรีนครินทร์ (ชั้น 3) , หา้งสรรพสินคา้

เซ็นทรัล พลาซ่า รัตนาธิเบศร์ (ชั้น 3) 
เงินลงทุน 
 เงินลงทุนท่ีใชใ้นการเร่ิมตน้ธุรกิจคร้ังแรก มีมูลค่าประมาณ 9,000,000 บาท ประกอบดว้ย 
เป็นเงินส่วนตวัจ านวน 4,000,000 บาท และเป็นการจดัหาจากแหล่งเงินทุนจ านวน 5,000,000 บาท 
และธุรกิจสามารถคืนทุนไดภ้ายในระยะเวลา 3 ปีของการด าเนินธุรกิจ 
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
 จากการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย ประจ าปี 2558 โดยส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 
ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะสามารถขยายตวัไดร้้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ี
ร้อยละ 2.5-3.5) ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า ท่ีขยายตวัร้อยละ 0.9 โดยมีสาเหตุหลกัจาก การ
ท่องเท่ียวท่ีขยายตวัไดดี้ต่อเน่ือง 
 ส าหรับแนวโนว้เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ศูนยว์ิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอม็บีคาดว่าจะขยายตวั
ร้อยละ 3.5 โดยมีปัจจยัผลกัดนัมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ท่ีขยายตวัร้อยละ 6.5 
โดยเฉพาะแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีการอนุมติัในช่วงปลายปี 2558 ประมาณ 30,000 
ลา้นบาท 
วเิคราะห์สภาพตลาด 

ตลาดเส้ือผา้ ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เน่ืองดว้ยเส้ือผา้นั้น เป็นหน่ึง
ในปัจจยัส่ี ท่ีมนุษยเ์ราจ าเป็นตอ้งใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั เพราะฉะนั้น ธุรกิจเส้ือผา้กเ็ป็นธุรกิจ
ท่ีมีตลาดใหญ่มาก ๆ ตั้งแต่ระดบัล่างยนัตลาดระดบัสูง ดงันั้น การท่ีมีความตอ้งการซ้ือสูง ท าให้
ความตอ้งการขายมีมากตามไปดว้ย จึงท าให้ผูป้ระกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างพากนั
สนใจท่ีจะเขา้ร่วมส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจเส้ือผา้ โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมาตลาดเส้ือผา้
ส าหรับเดก็มีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 1,500 ลา้นบาท(www.smeleader.com) 
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วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 
 1. การแข่งขนักนัระหวา่งคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ตลาดเส้ือผา้ส าหรับเด็กเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง  เน่ืองจากมีผูข้ายจ านวน
มาก  ดงันั้น บริษทัฯ จึงผลิตเส้ือผา้เด็กป้องกนัยงุ  เพื่อให้มีความแตกต่างจากเส้ือผา้ส าหรับเด็กท่ีมี
จ าหน่ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป  จึงท าให้การแข่งขนัส าหรับเส้ือผา้เด็กป้องกนัยุง  ยงัไม่ค่อยรุนแรง
มากนกั เพราะบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตรายแรก และรายเดียวในธุรกิจเส้ือผา้เดก็ป้องกนัยงุ  อีกทั้งการผลิต
เส้ือผา้เด็กป้องกนัยุง ยงัตอ้งมีการน าเทคโนโลยีบางอย่างเขา้มาใช้ในการผลิต จึงอาจท าให้การ
แข่งขนัภายในอุตสาหกรรมยงัไม่มีความรุนแรงมากนกั 

2. อ านาจต่อรองของ Supplier 
อยูใ่นระดบัท่ีไม่รุนแรง เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตเส้ือผา้ป้องกนัยงุส าหรับเด็ก 

อาทิ ผา้ฝ้าย และน ้ามนัหอมละเหย ในปัจจุบนัมีราคาอยูใ่นระดบักลาง และหาไดง่้ายในทอ้งตลาดใน
กรณีท่ีวตัถุดิบไม่เพียงพอในการผลิต แต่อย่างไรก็ดี บริษทัฯ เน้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี กบั 
Supplier แบบเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนั  เห็นอกเห็นใจกนั ไม่คดโกงและซ่ือสัตยต่์อกนัเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบริษทัฯ อาทิ การยอมรับในราคาสินคา้ท่ีอาจจะตอ้งมีการปรับเพิ่มข้ึนใน
บางสถานการณ์ หรือ การจ่ายเงินใหก้บั Supplier ตรงตามเวลาท่ีใหเ้ครดิต เป็นตน้ 
 3. อ านาจต่อรองของลูกคา้ 

อยู่ในระดบัท่ีไม่รุนแรง เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้เด็กป้องกนัยุงเป็นผลิตภณัฑน์วตักรรม
ใหม่ ท่ีไม่มีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป และแตกต่างจากเส้ือผา้เด็ก อีกทั้งมีราคาท่ีไม่แตกต่างจาก
เส้ือผา้แบรนด์อ่ืนๆ มากนัก แต่คุณภาพของผา้ท่ีน ามาผลิตเส้ือผา้เด็กป้องกนัยุงนั้น มีคุณสมบติัท่ี
แตกต่าง ทั้งยงัเพิ่มความปลอดภยัให้กบับุตรหลานท่ีตอ้งเผชิญกบัยงุลาย หรือแมลงท่ีเป็นพาหะใน
การน าโรคต่างๆ มียงับุตรหลาน และปัจจุบนัผูป้กครองหันมาใส่ใจในความปลอดภยัและสุขภาพ 
ของบุตรหลานมากข้ึน จึงให้ผูป้กครองยอมจ่ายเงินเพื่อซ้ือผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้เด็กป้องกนัยงุ ดงักล่าว
โดยง่าย  

4. ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน  
อยูใ่นระดบัท่ีรุนแรง เน่ืองจาก ผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้เด็กป้องกนัยงุ มีสินคา้ท่ีสามารถทดแทนได้

หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้เด็กแบรนด์ดงัท่ีมีขายตามทอ้งตลาด ห้างสรรพสินคา้
ทัว่ไป ผลิตภณัฑป้์องกนัยงุท่ีจากสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบา้น หรือ ผลิตภณัฑป้์องกนัยงุท่ีมีขายตาม
ทอ้งตลาดทัว่ไป ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือไดง่้าย อีกทั้งสินคา้ทดแทน
เหล่าน้ี ยงัมีราคาต ่ากว่า หรือเท่ากบัผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้เด็กป้องกนัยงุ ท าให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงตอ้งเป็น
ผูป้กครองท่ีเห็นควรส าคญัของภยัท่ีอาจจะเกิดจากยงุ และแมลงต่างๆ เป็นสินคา้ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมี
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รายไดใ้นระดบัปานกลางข้ึนไป  จึงท าใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายค่อนขา้งแคบ ความตอ้งการผลิตภณัฑ์
ยงัมีไม่มากเท่าท่ีควร เพราะส่วนหน่ึงยงัคิดวา่ เส้ือผา้เดก็ธรรมดา กส็ามารถสวมใส่ได ้

5. ภยัคุกคามจากผูแ้ข่งขนัหนา้ใหม่ 
อยูใ่นระดบัท่ีไม่รุนแรง เน่ืองจากเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิตค่อนขา้งเป็นเทคโนโลยใีหม่ ท่ี

มีขบวนการผลิตท่ีค่อนขา้งยากหลายขั้นตอน  จึงท าใหผู้แ้ข่งขนัหนา้ใหม่ เขา้มาท าการแข่งขนัไดย้าก 
แต่ดว้ยภาวะทางเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัการสนบัสนุนการเพิ่มข้ึนของประชากร 
รวมถึงผูป้กครองเด็กในปัจจุบันใส่ใจในการเล้ียงดูบุตรหลานมากข้ึน และมีอ านาจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑส์ าหรับเดก็มากข้ึน  จึงอาจท าใหมี้ผูส้นใจประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเส้ือผา้เด็กเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต 
วเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) 
จุดแขง็   
 เป็นสินคา้นวตักรรมใหม่ ยงัไม่มีวางขายในตลาด 
 เน้ือผา้มีความอ่อนนุ่ม ไม่ระคายเคืองต่อผวิเดก็ 
 มีรูปแบบใหม่ ๆ ออกมาอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหท้นัต่อยคุสมยั 
 มี Package สวยสะดุดตา สามารถน าไปเป็นของขวญัในโอกาสพิเศษได ้
 ผลิตภณัฑมี์ความเป็นเอกลกัษณ์ และมีลิขสิทธ์ิของตวัเอง 
 มีการประชาสัมพนัธ์ และช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย สะดวกในการซ้ือส าหรับ

ลูกคา้ 
จุดอ่อน 
 เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ดงันั้นจึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัตอ้งอาศยัการประชาสมัพนัธ์ในช่วงระยะแรก ๆ 
 ลูกคา้มีทางเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
 ตอ้งคอยอพัเดตลวดลายใหท้นัสมยัส าหรับเด็กตลอดเวลา จึงท าใหต้น้ทุนในการด าเนินงาน

สูง 
 เงินลงทุนท่ีมีค่อนขา้งจ ากดั 
 เป็นผลิตภณัฑท่ี์เจาะจงเฉพาะส าหรับเดก็เท่านั้น ท าใหเ้สียโอกาสในการขาย 
 ผูป้ระกอบการเป็นทั้งผูผ้ลิตและจ าหน่าย ปัจจยัดา้นแรงงานยงัเป็นประเด็นท่ีทา้ทาย ทั้งใน

เร่ืองของตน้ทุนของการผลิตและการขาดแคลนแรงงาน 
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โอกาส  
 จากสถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกในปัจจุบนั ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความต่ืนตวัในการป้องกนั

โรคดงักล่าว 
 พ่อแม่ผูป้กครองยุคใหม่มีก าลงัซ้ือมากข้ึนและหันมาดูแลภาพลกัษณ์การแต่งกายของบุตร

หลานมากข้ึน 
 วยัเด็กมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างค่อนขา้งเร็ว ท าให้เส้ือผา้ท่ีสวมใส่มีการผลดัเปล่ียนไปตาม

ช่วงอายวุยัอยูเ่สมอ 
 แฟชัน่เส้ือผา้มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 เป็นธุรกิจท่ีสามารถเจริญเติบโตได ้เน่ืองจากอุตสาหกรรมเส้ือผา้มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

อุปสรรค 
 ธุรกิจเส้ือผา้ส าหรับเดก็ค่อนขา้งมีคู่แข่งขนัเยอะ เน่ืองจากมีหลากหลายแบรนดด์งั 
 อตัราการเกิดของเดก็ทารกในปัจจุบนัลดนอ้ยลง 
 ผู ้บริโภคยังมีความจงรักภักดีในตราสินค้าท่ีใช้อยู่เป็นประจ าเน่ืองจากคู่แข่งขันใน

อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนมาก จึงท าใหก้ารแข่งขนัทางดา้นราคามีสูง 
 แนวโนม้อตัราการเดก็เกิดใหม่ในประเทศไทยมีจ านวนนอ้ยลง 

การวเิคราะห์คู่แข่ง 
 คู่แข่งทางตรง เน่ืองจากผลิตภณัฑข์อง BABY BLOCK เป็นเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติั
พิเศษเฉพาะตวั และเป็นเจา้แรกในตลาดเส้ือผา้เด็กป้องกนัยุง ดงันั้นจึงท าให้ในปัจจุบนัยงัมีแข่ง
ทางตรงเขา้มาแข่งขนัในตลาดของเส้ือผา้เดก็ป้องกนัยงุ 
 คู่แข่งทางออ้ม คู่แข่งท่ีเจาะ Segment เดียวกับผลิตภัณฑ์ของ BABY BLOCK จะเป็น
ผลิตภณัฑ์เส้ือผา้เด็กท่ีมีคุณสมบติัสามารถสวมใส่ไดเ้พียงอย่างเดียว ไม่มีคุณสมบติัพิเศษใดๆ ซ่ึง 
BABY BLOCK ไดว้างต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ไวใ้นระดบับนของตลาดเส้ือผา้เด็ก จึงมีคู่แข่งใน
สินคา้ประเภทน้ีไม่มากและมีเพียง 3 รายท่ีเป็นคู่แข่งทางออ้ม คือ ผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็กภายใตแ้บ
รนด ์ Enfant   Papa Baby  และ Disney ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต และผูจ้ดัจ  าหน่ายเส้ือผา้ส าหรับเด็กรายใหญ่ มี
หลายแบบหลายสไตล์ให้เลือก ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน  เป็นท่ีรู้จัก ได้รับการยอมรับจาก
ผูป้กครองโดยทัว่ไป  และมีช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทาง อาทิ ช่องทางออนไลน์ facebook  
และจ าหน่ายท่ีห้างสรรพสินคา้ชั้นน าทัว่ไป เซ็นทรัลฯ โรบินสัน  Big C เป็นตน้  ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์
ของใชส้ าหรับเด็กภายใตแ้บรนดท์ั้ง 3 ยงัมีใหเ้ลือกมากมาย เช่น ผา้เช็ดตวั ถุงมือ ถุงเทา้ รอง ท่ีนอน 
หมอน หมอนขา้ง ผา้ห่ม ฯลฯ  
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แผนการผลติ 
 บริษทั BABY BLOCK จ ากดั เป็นบริษทัใหม่ ท่ีเปิดด าเนินกิจการเก่ียวกบัธุรกิจเส้ือผา้เด็ก
ป้องกนัยงุ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “Baby Block” ซ่ึงก่อตั้งดว้ยการรวมตวักนัของนกัธุรกิจรุ่นใหม่ 
จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงมีความสนใจในการท าธุรกิจเก่ียวกบัเส้ือผา้เด็กป้องกนัยงุ โดยมีวิสัยทศัน์ ท่ีจะมุ่ง
สู่การเป็นผลิตภณัฑ ์เส้ือผา้เด็กป้องกนัยงุชั้นน าในประเทศไทย ท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพระดบัสากล 
และเป็นท่ียอมรับของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย มีสถานท่ีตั้งโรงงานผลิตและส านกังาน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 88 หมู่ 
1 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เหตุท่ีเลือกท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งส าหรับการผลิตและ
คลงัสินคา้ เน่ืองจากอยูใ่นพื้นท่ีของนิคมอุตสาหกรรม และมีเสน้ทางคมนาคมท่ีสะดวกสบาย ในการ
ขนส่งวตัถุดิบไปยงัโรงงานและขนส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีจดัจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ส่วน
สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ มีอยู่ 2 แห่ง คือ ห้างสรรพสินคา้พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ บา้นเลขท่ี 
61 ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เหตุท่ีเลือกท่ีน่ี
เป็นท่ีตั้งสถานท่ีจดัจ าหน่าย เน่ืองจากเป็นศูนยก์ารคา้ท่ีดีท่ีสุดของโซนกรุงเทพตะวนัออก ซ่ึงมีอตัรา
การขยายตวัของผูพ้กัอาศยัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเห็นไดจ้ากการเพิ่มจ านวนของโครงการหมู่บา้น
จดัสรรขนาดใหญ่และระดบัปานกลางถึงราคาสูง  และหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ 
บา้นเลขท่ี 68/100 หมู่ท่ี 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
พื้นท่ี 80 ตารางเมตร เหตุท่ีเลือกท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งสถานท่ีจดัจ าหน่าย เน่ืองจากมีความโดดเด่นในความ
เป็นคอมมิวนิต้ีมอลล์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดันนทบุรี และยงัมีความพร้อมในโครงข่ายบริการขั้น
พื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมครบวงจร ท่ีสามารถเช่ือมโยงปริมณฑลและภูมิภาค  
 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติ 
 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตเส้ือผา้เด็กป้องกันยุงนั้ น จะประกอบไปด้วย 
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการเคลือบสารไมโครเอนแคปซูลน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินส้มหอม คือ 
เคร่ืองอบผา้อุตสาหกรรม ส่วนเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการตดัเยบ็เส้ือผา้เดก็ป้องกนัยงุ ไดแ้ก่ จกัร
เยบ็ผา้ จกัรปัก & ซิกแซก เคร่ืองตดัผา้ จกัรถกัรังกระดุม จกัรติดกระดุม เตารีดไอน ้ า และ โต๊ะรีดผา้
ชุดลมดูด ซ่ึงเคร่ืองจกัรเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองจกัรท่ีซ้ือใหม่ทั้งหมด โดยบริษทัฯ ลงทุนในเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตเร่ิมแรก จ านวน 290,000 บาท ท าใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดเ้ตม็ก าลงัการผลิต
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงานภายใน 
 บริษทั BABY BLOCK จ ากดั จะใชแ้นวคิดของ Value chain มาบริหารจดัการโดย Value 
chain หรือห่วงโซ่แห่งคุณค่า ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีวา่ดว้ยการสร้างคุณค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์รและลูกคา้ โดย
การด าเนินธุรกิจของเราจะมุ่งเน้นผลิตเส้ือผา้เด็กป้องกนัยุง ซ่ึงใช้พืชสมุนไพร ท่ีน ามาสกดัเป็น
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น ้ ามนัหอมระเหย ท าให้ไม่เป็นอนัตรายและระคายเคืองต่อผิวเด็ก วตัถุดิบท่ีทางบริษทัใชจ้ะถูกคดั
สรรอย่างดี เพื่อผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ และส่งมอบคุณค่า สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยจะ
ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั ดงัน้ีคือ การจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเส้ือผา้เด็กป้องกนัยงุ ไดแ้ก่ ผา้
ฝ้าย 100%  น ้ ามนัหอมระเหยกล่ินส้มหอม สารปรับความนุ่ม และสารช่วยติด จาก SUPPLIERS 
จ านวน 4 ราย ส่วนการด าเนินงานผ่านกระบวนการผลิตนั้น จะประกอบไปดว้ย การควบคุมสินคา้
คงคลัง โดยใช้วิ ธีแบบ FIRST IN FIRST OUT (FIFO) โดยวัตถุดิบท่ี เข้ามาก่อนจะน า เข้า สู่
กระบวนการผลิต และออกจ าหน่ายก่อน วตัถุดิบท่ีเขา้มาทีหลงั ก็จะอยู่ในล าดบัถดัไป และการ
ควบคุมคุณภาพสินคา้ จะมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ ใหมี้มาตรฐานตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้
ทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อใหสิ้นคา้มีความปลอดภยั และไม่ระคายเคืองต่อผวิเด็ก สุดทา้ยก็คือ การจดั
จ าหน่ายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค โดยมีการน าเสนอสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัในทอ้งตลาด ผ่านช่องทางการ
จดัจ าหน่ายอยู ่2 ช่องทาง คือ จดัจ าหน่ายในรูปแบบร้านจดัจ าหน่าย ซ่ึงตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ชั้น
น า และจัดจ าหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.babyblockcenter.com และช่องทางออนไลน์ เช่น 
Facebook, Line, Instagram  
 การสั่งซ้ือวตัถุดิบทั้งหมด จะท าการจดัซ้ือโดยพนักงานจดัซ้ือ โดยเร่ิมตน้ทางการตกลง
ราคา, เสนอราคา และสั่งซ้ือสินคา้ เม่ือ Supplier ได้รับค าสั่งซ้ือ จะท าการจัดส่งวตัถุดิบไปยงั
โรงงานผลิต เม่ือวตัถุดิบส่งมาถึง จะมีการตรวจรับวตัถุดิบ กรณีตรวจรับแลว้วตัถุดิบไดม้าตรฐาน
ตามท่ีบริษทัก าหนด จะน าวตัถุดิบเขา้สู่คลงัสินคา้ แต่หากตรวจรับแลว้ไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีบริษทั
ก าหนด จะส่งคืนวตัถุดิบกลบัไปยงั Supplier ทนัที 
 ขั้นตอนการผลิต จะเร่ิมจากการเตรียมวตัถุดิบ ซ่ึงไดแ้ก่ ผา้ฝ้าย ซ่ึงเป็นผา้ท่ีผลิตจากฝ้าย 
100% ท่ีมีเน้ือดี มีความนุ่ม เหนียวทน ขาดยาก ผวิของผา้จะเรียบเนียน สมัผสันุ่มสบาย ระบายอากาศ
ไดดี้ ซึมซบัน ้ าไดดี้ ซกัท าความสะอาดง่าย และมีความคงทนในการใชง้าน น ้ ามนัหอมระเหยกล่ิน
สม้หอม ซ่ึงมีกล่ินหอม สกดัมาจากสม้ ใหก้ล่ินอบอุ่น ผอ่นคลาย หลบัสบาย สูดดมแกอ้าการคดัจมูก 
และสามารถใชไ้ล่ยุงไดดี้ สารปรับความนุ่ม สารท่ีมีคุณสมบติัปรับปรุงเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มให้มี
ความนุ่มนวล ลดความหยาบกระดา้งของเส้นใยผา้ชนิดต่าง ๆ เพิ่มความเรียบล่ืน และความอ่อนนุ่ม
ของเน้ือผา้ และสารช่วยติด  สารท่ีมีคุณสมบติัท าให้กล่ินน ้ ามนัหอมระเหยติดทนนานในเส้นใยผา้
ฝ้าย เม่ือเตรียมวตัถุดิบแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็น ขั้นตอนการเคลือบไมโครแคปซูลลงบนผา้แบบ
ใชค้วามร้อนในการท าให้แห้ง ผ่านเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชัน่ โดยน าสารท่ีเตรียมไวท้ั้ง 3 
ชนิด เทลงในถงัขนาดใหญ่แลว้ผสมกบัน ้ าสะอาดให้เขา้กนั น าผา้ฝ้ายท่ีเตรียมไวล้งไปแช่ในสารท่ี
เตรียม แลว้ไปท าให้แห้ง โดยเคร่ืองอบผา้อุตสาหกรรม และเขา้สู่ขั้นตอนการตดัและเยบ็เส้ือผา้เด็ก
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ป้องกนัยุง ตามรุ่น ไซส์ และแบบ ท่ีก าหนดไว ้จนกระทัง่ไปส้ินสุดกระบวนการผลิตท่ีการบรรจุ 
เพื่อเตรียมออกจ าหน่ายต่อไป 
 ส่วนก าลงัการผลิตเส้ือผา้เดก็ป้องกนัยงุนั้น บริษทัฯ ตั้งจ  านวนชุดท่ีสามารถผลิตไดต่้อเดือน
ไว้ จ  านวน 6,000 ชุด โดยแบ่งการผลิตเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น BABIES จ านวน 2,500 ชุด รุ่น 
TODDLERS จ านวน 1,800 ชุด และรุ่น KIDS จ านวน 1,700 ชุด ซ่ึงจ านวนวนัท างานการผลิตเตม็ท่ี
อยูท่ี่ 26 วนัต่อเดือน 
 ต้นทุนการผลิตสินคา้ต่อหน่วย เท่ากับ 125.70 บาทต่อชุด ซ่ึงประกอบไปด้วย ต้นทุน
วตัถุดิบ เท่ากบั 56.03 บาท ตน้ทุนแรงงาน เท่ากบั 45.50 บาท และตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงาน เท่ากบั 
24.17 บาท โดยบริษทัฯ ตั้ งราคาขายตามรุ่น ดังน้ี ได้แก่ รุ่น BABIES ราคา 400 บาทต่อชุด รุ่น 
TODDLERS ราคา 380 บาทต่อชุด และรุ่น KIDS ราคา 350 บาทต่อชุด 
 โครงสร้างขององค์กร  
 บริษัท BABY BLOCK จ  ากัด ใช้ลักษณะการจัดการโครงสร้างองค์กรแบบหน้าท่ี  
(Functional Organization) เน่ืองจากขนาดขององคก์รมีขนาดไม่ใหญ่มาก ยึดหลกัการแบ่งออกเป็น
แผนกตามลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบญัชี/การเงิน เป็นตน้ 
การจดัโครงการสร้างองค์กรในลกัษณะน้ี มีขอ้ดี คือ การประหยดัทรัพยากรอนัเน่ืองจากความ
ซ ้ าซ้อนน้อยลง จึงเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มทกัษะและความเช่ียวชาญของบุคลากรสูงข้ึน เพราะได้
ท างานเฉพาะดา้นตามความถนดั ท าใหคุ้ณภาผลงานสูง และการจดัโครงสร่างองคก์รแบบหนา้ท่ี ยงั
ท าใหง่้ายต่อการบริหาร และง่ายต่อการควบคุมสัง่การ ส่งผลใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
บุคลากรภายในบริษทั Baby-Block จ  ากดั ประกอบดว้ยบุคลากร    41 คน ดงัน้ี  
 1.  กรรมการบริหาร จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 2.  กรรมการผูจ้ดัการ จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 3.  ฝ่ายผลิต 
  -  ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  -  พนกังานฝ่ายผลิต จ านวน 19 ต าแหน่ง 
  -  พนกังานจดัซ้ือ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  -  พนกังานบญัชีตน้ทุน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  -  ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 4.  ฝ่ายการตลาด 
  -  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  -  พนกังานขาย จ านวน 6 ต าแหน่ง 
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  -  พนกังานส่ือสารการตลาด จ านวน 2 ต าแหน่ง 
  -  พนกังานขบัรถ จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 5.  ฝ่ายบญัชี/การเงิน 
  -  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  -  พนกังานบญัชี/การเงิน จ านวน 2 ต าแหน่ง 
ซ่ึงบุคลากรดงักล่าวจะมีบทบาทหนา้ท่ีต่างกนัไป ดงัน้ี 
 กรรมการบริหาร  รับผิดชอบ การก าหนดนโยบายทิศทาง และก าหนดวตัถุประสงคข์อง
บริษัท ดูแลด้านการบริหารงานโดยทั่วไป ติดตามสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน ดูแล
ประสานงานในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงาน มีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
พร้อมทั้งวางแผนและควบคุมนโยบายร่วมกบัผูจ้ดัการ 
 กรรมการผู้จัดการ รับผดิชอบ การก ากบั ควบคุม ดูแล การท างานของฝ่ายต่างๆ ในบริษทัฯ 
ใหด้ าเนินไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีอ านาจออก
ค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองคก์ร 
 ผู้จัดการฝ่ายผลิต รับผิดชอบเก่ียวกับ การวางแผนการผลิต จัดก าลังคนเขา้ท างานให้
เหมาะสมกบัก าลงัการผลิต ก ากบัดูแลการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน รวมไป
ถึงการควบคุมตน้ทุนการผลิต 
 พนักงานฝ่ายผลิต รับผิดชอบการผลิตสินคา้ให้ตรงตามมาตรฐานท่ีบริษทัก าหนดอย่าง
เคร่งครัด รวมไปถึงจ านวนสินคา้และเวลาท่ีใช้ในการผลิต ให้เหมาะสม และส่งรายงานบนัทึก
ประจ าวนั ปัญหาระหวา่งปฏิบติังานต่อผูบ้งัคบับญัชาทุกวนัก่อนเลิกงาน  
 พนักงานจัดซ้ือ รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกบัผูข้ายวตัถุดิบ เพื่อขอรายละเอียด
เก่ียวกบัการเสนอราคาวตัถุดิบและเง่ือนไขอ่ืน ๆ จดัท าใบสั่งซ้ือเสนอใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัและส่งให้
ผูข้าย ติดตามการส่งมอบวตัถุดิบ หรือประสานงานกบัตวัแทนจดัการขนส่ง รวมทั้งติดต่อกบัผูใ้ช้
วตัถุดิบเก่ียวกบัการรับมอบและเอกสารการจดัซ้ือ 
 พนักงานบัญชีต้นทุน รับผิดชอบ การจดัท ารายงานตน้ทุนมาตรฐาน ตรวจสอบความถูก
ตอ้งการบนัทึก Stock card กบัขอ้มูลในระบบ สุ่มตรวจนับ Stock ประจ าเดือน พร้อมปรับปรุงหา
สาเหตุกรณีมีผล Diff และวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตน้ทุนมาตรฐาน 
 ช่างซ่อมบ ารุง รับผิดชอบ ดูแลระบบซ่อมบ ารุงและตรวจรักษาเคร่ืองจกัร และอ่ืน ๆ ของ
โรงงานจดัท าแผนซ่อมบ ารุงประจ าวนั P/M, จดัท ารายงานการซ่อมบ ารุง วิเคราะห์ปัญหาเคร่ืองจกัร
และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และสนบัสนุนงานฝ่ายผลิต 
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 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รับผิดชอบ ควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบติังานของพนักงาน
ภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนบริษทัฯ ในการ
พบลูกคา้เพื่อแนะน าหรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีส าคญั เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั ระหว่างลูกคา้
และบริษทัฯ พร้อมทั้งสรุปและวิเคราะห์ผลการท างาน รวมทั้งเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการพฒันาใน
การท างานของฝ่ายอยา่งต่อเน่ือง 
 พนักงานขาย รับผิดชอบ การขายสินคา้ในร้าน ตอ้นรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ แนะน า
สินคา้ให้กบัลูกคา้ จดัท าบนัทึกการขาย ตรวจนบัสินคา้และบนัทึก พร้อมทั้งจดัเก็บ ดูแลสินคา้ จดั
ร้านและท าความสะอาดร้าน 
 พนักงานส่ือสารการตลาด รับผิดชอบ ติดตามออเดอร์ของลูกคา้จากช่องทางออนไลน์ ให้
เสร็จตามท่ีก าหนดและลงรายการเอกสาร จดัท าส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออ่ืน ๆ การเขียนสาร สารสนเทศ
ทางเว็บไซต์ เพื่อส่ือสารขอ้มูลผลิตภณัฑ์ออกไปยงัช่องทางการตลาดและลูกคา้ ติดตามผลการ
ด าเนินการจดักิจกรรม และการส่ือสารการตลาดของคู่แข่งขนัอย่างใกลชิ้ด การจดัท ารายงาน และ
การจดัการงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 พนักงานขับรถ รับผดิชอบ ขบัรถขนส่งสินคา้ใหก้บับริษทั โดยตอ้งรับผดิชอบในเร่ืองเวลา
จดัส่งสินคา้ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนดไวต้ามแผนงานของแผนก รับผิดชอบสินคา้บริษทัระหว่าง
การจดัส่ง ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีลูกคา้ยอมรับสินคา้ พร้อมทั้งดูแล รักษา บ ารุง และความท าความสะอาด
รถขนส่ง 
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน รับผิดชอบ ควบคุมการบนัทึกบญัชีรายวนัขั้นตน้ บญัชีแยก
ประเภทต่าง ๆ เพื่อสรุปในการท างบการเงิน ควบคุมการจดัท างบการเงินทุกประเภท งบดุล งบก าไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานดา้นบญัชีต่าง ๆ น าเสนอต่อผูบ้ริหาร เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินควบคุมดูแลเก่ียวกบัภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกประเภทให้ถูกตอ้ง 
และน าส่งให้ทนัเวลาท่ีก าหนด พร้อมทั้งประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การตรวจสอบบญัชี 
 พนักงานบัญชี/การเงิน รับผิดชอบ จดัท าการบนัทึกบญัชีรายวนัขั้นตน้ บญัชีแยกประเภท
ต่าง ๆ เพื่อสรุปในการท างบการเงิน ตรวจสอบการปิดบญัชีของบริษทัในแต่ละงวดให้ถูกตอ้งและ
เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีไดว้างไว ้ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษทั โดยตรวจสอบการออก
ใบเสร็จ การบนัทึกบญัชีเอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินใหถู้กตอ้งและตรงกนั จดัท างบ
การเงินงบดุล งบก าไรขาดทุนและรายงานการบญัชี 
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แผนการควบคุมการด าเนินงาน  
 จะใช้ เค ร่ืองมือ ท่ีส าคัญคือการก าหนดผลตอบแทนตามผลของการปฏิบัติ งาน 
(Compensation by performance) โดยการใชต้วัวดัผลการด าเนินงาน(Key performance indicators : 
KPIs) ท่ีมีการก าหนดและตกลงกนัไวล่้วงหนา้ระหวา่งองคก์รและผูป้ฏิบติังาน โดยบริษทัจะก าหนด
ตวัช้ีวดัเพื่อพนกังานจะไดรู้้ถึงผลประโยชน์ของตนเองท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานในบริษทัฯ ท าให้
บุคลากรเกิดความจงรักภกัดีและมุ่งมัน่ตั้ งใจปฏิบติังาน ส่งผลท่ีดีต่อบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีวนั
ท างานจ านวน 6 วนั คือวนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์ หยดุทุกวนัอาทิตย ์และวนัหยดุประจ าปี โดยมีเวลาการ
เขา้ปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. หยดุพกัระหวา่ง 12.00 น. ถึง 13.00 น. 
 KPIs ระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ ยอดขายเติบโตปีละ 3 เปอร์เซนต ์มีก าลงัการผลิตปีละ 72,000 ชุด
ต่อปี ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์95 เปอร์เซนต ์ 
 KPIs รายบุคคล ไดแ้ก่ จ  านวนลูกคา้รายใหม่ท่ีไดจ้ากส่ือโฆษณาจ านวน 20 รายต่อเดือน, 
ความส าเร็จของงานทนัตามเวลาท่ีก าหนด, ความถูกตอ้งของการปฏิบติังาน การตรงต่อเวลา และ 
ร้อยละของลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจ ต่อการบริการขององคก์ร  
 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ทางบริษัทฯ จะมีการแจ้งรายละเอียดของงาน (Job 
Description) บุคลิกภาพและประสบการณ์ การจา้งงานและการลาออก อตัราค่าจา้ง โดยให้เป็นไป
ตามนโยบายของทางของบริษทั และเกณฑก์ารจา้งงานของกรมแรงงาน ใหรั้บทราบก่อนท างานทุก
คร้ัง เพื่อให้ท างานไปในทิศทางเดียวกันและรวมถึงมีเป้าหมายร่วมกันอีกด้วย ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  การคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกับงานและองค์กร  ซ่ึงการคัดเลือกบุคลากรมี
วัตถุประสงค์เพื่อ  สรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถเข้ามาท างานในบริษัท  โดย
กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรของบริษทัฯ เร่ิมจากการตรวจสอบต าแหน่งว่างในแต่ละ
งาน และพิจารณาว่าตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัอย่างไร ประกาศรับสมคัร โดยติดประกาศหนา้
บริษทัฯ หนา้ website ของบริษทัฯ และแสวงหาบุคลากรจากกรมแรงงาน คดัเลือกผูส้มคัรเบ้ืองตน้ 
จากการประเมินทักษะ  ความรู้  และประสบการณ์  นัดเข้ามาสัมภาษณ์  และทดสอบความรู้ 
ความสามารถขั้นพื้นฐานส าหรับการปฏิบติังาน ท าการคดัเลือกและท าสัญญาจา้งงาน 
 2.  การฝึกอบรมและการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมท่ีส าคญั
และจ าเป็นในทุกองคก์ร โดยประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การลดเวลาเรียนรู้ ผูส้อน
สามารถสร้างการเรียนรู้ในช่วงเวลาสั้ น ๆ ส าหรับพนักงานใหม่ ช่วยให้บุคลากรเพิ่มระดบัการ
ปฏิบติังานในปัจจุบนัใหม้ากข้ึน บุคลากรไดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ ๆ ซ่ึงมีผลท าใหมี้ความมัน่คง
ในงาน ซ่ึงทางบริษทัจะมีการฝึกอบรมให้กบับุคลากรทุกระดบั เพื่อให้เกิดทกัษะและความช านาญ



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

111 
Journal of Business Research and 

Administration 

ในการปฏิบติังาน โดยการส่งบุคลากรในแต่ละงาน เขา้ร่วมฝึกอบรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กบับุคลากร อาทิเช่น การส่งพนกังานบญัชี เขา้ร่วมการรับฟัง
การบรรยาย เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีภาษีอากร กบักรมสรรพากร, ส่งช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร เขา้
ร่วมการฝึกอบรม เก่ียวกบัเทคนิคการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร กบัหน่วยงานท่ีจดัฝึกอบรม ฯลฯ  
 3.  การก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและจูงใจให้กบับุคลากร โดยบริษทัก าหนดอตัรา
เงินเดือนแรกบรรจุ และมีการปรับอตัราเงินเดือนตามผลของตวัช้ีวดัและตามนโยบายของบริษทั มี
สวสัดิการประกนัสังคม โบนสัประจ าปี และมีสวสัดิการอ่ืนๆ เพื่อให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังาน และเกิดความจงรักภกัดีต่อบริษทัช่วยพฒันาให้องคก์รเจริญเติบโต ซ่ึงสวสัดิการ
ส าหรับพนกังาน ไดแ้ก่  

ประกนัสังคม กองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อพนกังานของเรากรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
หรือถึงแก่ความตายอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน โดยจะคิดจากค่าจา้งของพนกังานร้อยละ 5 
 เงินโบนัสประจ าปี เม่ือผลประกอบการส้ินปีสามารถสรุปออกมาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ปรากฏว่ามีผลประกอบการท่ีได้รับผลก าไร ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรท า คือ จัดสรรเงินโบนัส
ประจ าปีใหก้บัพนกังานทุกคน  
 เงินช่วยเหลือพนกังานต่าง ๆ ตามโอกาส 
 เคร่ืองแบบและชุดยูนิฟอร์ม บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมียูนิฟอร์มเตรียมไวใ้ห้กบัพนักงาน เพื่อ
ความเป็นระเบียบในการท างานและสามารถแบ่งแยกฝ่ายและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนได ้อีก
ทั้งยงัสามารถออกไปติดต่องานกบัลูกคา้ภายนอกไดอี้กดว้ย ซ่ึงบริษทัตอ้งมีการจดัเตรียมเคร่ืองแบบ
ยนิูฟอร์มส าหรับพนกังานใหพ้ร้อมและไม่มีค่าใชจ่้ายส าหรับพนกังาน 
 วนัหยดุ ไดแ้ก่ วนัหยดุประจ าสัปดาห์ 1 วนั คือ วนัอาทิตย ์วนัหยดุตามประเพณี จ านวน 13 
วนั เป็นวนัหยดุราชการประจ าปี ไดแ้ก่ วนัส าคญัเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เช่น วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วนัจักรี วนัฉัตรมงคล วนัปิยมหาราช หรือวนัส าคญั อ่ืน ๆ เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนั
สงกรานต ์วนัพืชมงคล วนัรัฐธรรมนูญ เป็นวนัหยุดท่ีเก่ียวกบัทางศาสนา ไดแ้ก่ วนัมาฆบูชา วนัวิ
สาขบูชา วนัเขา้พรรษา เป็นวนัหยดุตามขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น วนัตรุษจีน วนัสารท
จีน ท าบุญเดือนสิบของชาวภาคใต ้เป็นตน้ 
 วนัลาและหลกัเกณฑก์ารลา พนกังานมีสิทธิหยดุได ้ดงัน้ี 
 การลาป่วย พนกังานมีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินท่ีก าหนด คือไม่เกิน 
30 วนัต่อปี ไม่ว่าจะเป็นการประสบอุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วย เน่ืองจากการท างาน จนไม่สามารถ
ปฏิบติังานตามปกติได ้บริษทัจะใหห้ยดุงานตามความเห็นแพทย ์โดยไม่ถือเป็นการลาป่วย 
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 การลาคลอดบุตร พนกังานหญิงมีสิทธิลาหยุดงานก่อนหรือหลงัคลอดบุตรโดยไม่เกิน 90 
วนัต่อปี ทั้งน้ีโดยรวมวนัหยดุดว้ย พนกังานหญิงท่ียงัไม่สามารถท างานได ้เน่ืองจากการลาคลอดน้ี
ใหมี้สิทธิลาไดอี้กไม่เกิน 90 วนั โดยไม่ไดรั้บค่าจา้งและจะตอ้งมีใบรับรองแพทยม์ายืน่แสดงดว้ย 
 การลากิจ พนักงานมีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจ าเป็นไดไ้ม่เกิน 3 วนัต่อปี ตอ้งเป็นธุระ
เก่ียวกบัการติดต่อกบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ การเจ็บป่วยของบุคคลภายใน ครอบครัว หรือความ
จ าเป็นท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น 
 การลาเพื่อฝึกความพร้อมทางทหาร พนกังานมีสิทธิลาหยดุงานเพื่อรับราชการทหารในการ
เรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือ เพื่อทดสอบความพร้อมทางทหารตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีราชการไดก้ าหนด 
 การลาฝึกเพื่อรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานจะเป็น
ประโยชน์ต่องานด้านแรงงานและสวสัดิการสังคม พนักงานมีสิทธิขอลาหยุดงานเพื่อรับการ
ฝึกอบรม หรือ พฒันาความรู้ความสามารถ ไดปี้หน่ึงไม่เกิน 30 วนั 
 การพฒันาบุคลากร บริษทัฯ จะมีแผนท่ีจะพฒันาบุคลากร โดยการส่งพนักงานเขา้อบรม 
เช่น การให้บริการลูกคา้ เร่ือง 5 ส.  และการจดัไปดูงานตามโรงงานตน้แบบ เพื่อให้พนักงานน า
ความรู้ท่ีไดม้าใชก้บัสถานประกอบการ, การฝึกอบรมและแนะน างานจากผูจ้ดัการ 1 – 2 ชัว่โมง 
เพื่อใหพ้นกังานมีความเขา้ใจในงานเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะเขา้ท างาน และมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองให้แก่พนกังาน เช่น การพฒันาอาชีพ กระตุน้พนกังานดว้ยการให้ค  าแนะน าดา้นการ
พฒันาตนเอง แลว้ทดลองมอบงานท่ีทา้ทายยิง่ข้ึนเพื่อน าไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในอนาคต 
 4.  การก าหนดนโยบายการเลิกจา้ง เม่ือมีการจา้งบุคลากรใหม่เขา้มา จะตอ้งมีการทดลอง
ปฏิบติังาน เป็นเวลา 6 เดือน หากมีความจ าเป็นตอ้งเลิกจา้งคนงาน บริษทัมีนโยบายปฏิบติัตาม
กฎหมายแรงงานคือ การเลิกจา้ง ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบโดยบอกกล่าวล่วงหนา้ และจะเลิกจา้งลูกจา้งโดย
ไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ คือ  

-  พนกังานจงใจขดัค าสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
-  พนกังานละท้ิงหนา้ท่ีโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรและเป็นเวลานาน 
-  พนักงานกระท าความผิดร้ายแรง  ทุจริต กระท าความผิดอาญาโดยเจตนาต่อ

นายจา้ง 
-  พนกังานฝ่าฝืนค าสั่ง ระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของนายจา้ง กรณี

ร้ายแรง 
-  พนกังานไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หากเป็นความผิดโดยประมาท

ท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย  
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 การเลิกจา้งกบัการจ่ายค่าชดเชย 
1. ส าหรับพนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ยจ านวน 30 วนั  
2. พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 

90 วนั 
3. พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 

180 วนั 
4. พนักงานท่ีท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดทา้ย 240 วนั 
5. พนักงานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 10 ปี ข้ึนไป จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 300 

วนั 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายและเพื่อใหบุ้คลากรมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ทางบริษทัฯ ด าเนิน
นโยบายการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร มุ่งให้บุคลากรเติบโตไปพร้อมกบับริษทั ฯ โดย
ก าหนดค่าตอบแทนใหก้บับุคลากรภายในองคก์ร ดงัน้ี 

 กรรมการบริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท 
 กรรมการผูจ้ดัการ ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
 พนกังานฝ่ายผลิต ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท 
 พนกังานขาย ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท 
 พนกังานฝ่ายบญัชี/การเงิน ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 
 พนกังานจดัซ้ือ ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 
 พนกังานบญัชีตน้ทุน ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท 
 ช่างซ่อมบ ารุง ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 
 พนกังานส่ือสารการตลาด ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท 
 พนกังานขบัรถ ไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 8,000 บาท 

 
 



 

วารสารการวจิัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่4 ฉบับที ่1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

114 
Journal of Business Research and 

Administration 

แผนธุรกจิชาชัก WOW 

แผนการผลติและแผนการจัดการ 

นายกิตติวฒัน์    ศิริธรรม 

------------------------------------------------- 

บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ประวตัิและภาพรวมของธุรกิจ 

ท่ีมาและจุดกาํเนิดของร้านชาชกั WOW  ไดเ้ร่ิมข้ึนจาก นกัศึกษาจบใหม่ไฟแรงทั้งสองคนท่ี

เป็นเพื่อนรักกนั แต่ก็มีความช่ืนชอบในการด่ืมชา ชอบพบปะเพื่อนฝงูชอบนดัเจอกนัตามร้านนํ้าและ

ร้านนมสด ซ่ึงมีความฝันท่ีอยากจะเป็นเจา้ของกิจการ โดยในช่วงแรกนั้นการมีกิจการเป็นของตวัเอง

นั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย แต่ไม่สามารถถอยไดเ้พราะไดนึ้กถึงเงินลงทุนและโอกาสท่ีไดรั้บจึงทาํให้เกิด

ความอดทนและสู้ต่อไปจนกิจการเติบโตและเจริญรุ่งเรือง และน้ีก็คือจุดเร่ิมต้นของร้านชาชัก 

WOW  

 ชาชักWOWได้ทาํการศึกษาคู่แข่งขนัในตลาด และนําเอาจุดอ่อนต่างๆของคู่แข่งขนัใน

ตลาดมาพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีจุดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ โดยจะเนน้ท่ีรสชาติของชาท่ีไม่เหมือนใคร มี

กล่ินหอม รสชาติละมุ่น นุ่ม ลงตวัซ่ึงแตกต่างจากชานมไข่มุกทัว่ไปตามทอ้งตลาด ตรงท่ีเราใชช้าตม้ 

ชงสดๆใหม่ๆ โดยวธีิการชงท่ีเป็นเอกลกัษณ์และคลาสสิก และรสชาติท่ีอร่อยถึงใจ รับประกนัความ

พอใจ เพราะเราไดเ้ลือกใชว้ตัถุดิบท่ีดี มีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด เพราะถือวา่สุขภาพของลูกคา้

เป็นส่ิงสําคญัและมีการรักษามาตรฐานดา้นการผลิตและดา้นการบริการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นท่ี

ยอมรับของลูกคา้ จนมีการแนะนาํและบอกต่อกนัแบบปากต่อปาก 

 

1.2 แนวคิดและรูปแบบในการทาํธุรกจิ 

1. สถานการณ์ด้านการตลาด 

จากการสํารวจพบว่าปัจจุบนัมูลค่ารวมของตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาชงมีมูลค่าสูงถึง 2 

พนัลา้นบาทต่อปี ซ่ึงคิดเป็นแกว้เฉล่ียเป็นแกว้ประมาณ 67 ลา้นแกว้ต่อปี ทาํให้เป็นท่ีน่าจบัตามอง

และเป็นท่ีสนใจอยา่งมาก โดยสังเกตจากการมีธุรกิจ ท่ีเป็นแฟรนไชส์เกิดข้ึนมากมายในทอ้งตลาด

ปัจจุบนั 

2. สถานการณ์ด้านผลติภัณฑ์ 

จากการสํารวจพบวา่ ตลาดชานม ชาชกั มีอตัราการเจริญเติบโตของตลาดท่ี 15% ต่อปี และ

จากการสํารวจ พบว่าดา้นการออกแบบและสร้างผลิตภณัฑ์ชาให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัอนั
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เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะธุรกิจจะทาํใหเ้ป็นท่ีสนใจและดึงดูดจากลูกคา้ จากนั้นลูกคา้จะถูกสะกดใจดว้ย

รสชาติตามลาํดบั 

3. สถานการณ์ด้านการแข่งขัน    

ในปีท่ีผ่านมา ตลาดชามีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 1 หม่ืนลา้นบาท และขยายตวัไม่ตํ่ากว่า 20% เม่ือ

เทียบกบั ปีก่อนหนา้หากจะเจาะเฉพาะ“ชานม ชานมไข่มุก” มูลค่าตลาดไม่ตํ่ากวา่ 2 พนัลา้นบาทต่อ

ปี ตวัเลขดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ ตลาดชานมถือเป็นตลาดใหญ่เอาการจึงมีผูป้ระกอบการสนใจเขา้

มาสู่ธุรกิจน้ีจาํนวนมาก โดยคาดวา่จะมีผูแ้จง้เกิดใหม่เฉล่ียเดือนละ 2 ราย 

4. สถานการณ์ด้านการจัดจําหน่าย 

ความนิยมในการนัง่ร้านชา เร่ิมขยายเป็นวงกวา้งมากข้ึน อาจจะสืบเน่ืองมาจาก ความนิยม

ในการนัง่ร้านกาแฟ ซ่ึงส่งผลให้มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนจึงไดมี้การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในช่อง

ทางการจัดจาํหน่ายให้สามารถรับประทานท่ีร้านได้มีการตกแต่งร้านให้เหมาะแก่การนั่งชม

บรรยากาศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบ 

5. สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมมหภาค 

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ คือสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและยากท่ีจะพยากรณ์ 

ซ่ึงอาจจะส่งผลให ้การประกอบธุรกิจนั้นโตชา้ลงหรืออาจจะหยุดและลม้เหลวได ้

  2. ปัจจยัทางด้านสังคมและวฒันธรรม ความเช่ือพฤติกรรม การเปล่ียนแปลงทางด้าน

ประชากร เหล่าน้ีลว้นมีผลและมีอิทธิพลต่อการซ้ือขายสินคา้เกือบทุกประเภท รวมถึงการบริโภ ชา

ชกั ดว้ย 

1.3 วสัิยทัศน์ (VISION) 

เป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาท่ีดีและอร่อยท่ีสุดและความความสุขและสุขภาพท่ีดี 

1.4 พนัธกจิ (MISSION) 

 เป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชา ใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ ใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งแต่

กระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนถึงการบริการ มีส่วนร่วมในชุมชน  

1.5 เป้าหมายขององค์กร (GOALS) 

เป้าหมายระยะสั้น ท่ีจะทาํใหบ้รรลุในปี2558 คือ  

- ตอ้งการส่วนแบ่งทางการตลาด 0.50% ของมูลค่าตลาดรวม ท่ีมีมูลค่าสูงถึง 2พนัลา้นบาท

ต่อปีหรือ 67 ลา้นแกว้ต่อปี 

- ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุน 50% และตอ้งการกาํไรสุทธิ 5ลา้นบาทในปีแรก 

เป้าหมายระยะกลาง ท่ีจะทาํใหบ้รรลุในปี 2559-2563 คือ 

- ตอ้งการเพิ่มกาํลงัการผลิตปีละ 5% เพื่อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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- ตอ้งการกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนปีละ 10% 

เป้าหมายระยะยาว ท่ีจะทาํใหบ้รรลุในปี 2564เป็นตน้ไป คือ 

- ตอ้งการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 

- เพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยการขยายสาขา 

- ขยายสาขาไปยงัยา่นมหาวทิยาลยั และยา่นธุรกิจต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.6 สัญลกัษณ์และคําขวญั   คือ “ชาชกั สด ใหม่ สะอาด ปลอดภยั ใส่ใจทุกคน wow” 

 

                                                                                                                                                   

1.7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และพนกังานออฟฟิต ท่ีนิยมบริโภคชาชกั สด 

ใหม่  

1.8 ทาํเลทีต่ั้ง 

ตั้ งอยู่ในซอยมหาดไทย(รามคําแหง 65) ถนนรามคําแหง เขตวงัทองหลาง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  เบอร์โทรศพัท ์ 083-0573173 

 
 

 1.9 ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ 

 ปัจจยัท่ีมีผลทาํให้ธุรกิจชาชกั wow ประสบความสําเร็จ คือ รสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และ

คุณภาพของวตัถุดิบท่ีนาํมาใช ้ ซ่ึงปัจจยัทั้งสองน้ีส่งผลให้เราไดช้าชกัท่ีมีรสชาติอร่อย โดดเด่น สด

ใหม่และมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัในทอ้งตลาดทัว่ไป  อีกทั้งยงัมีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้
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สวยงามและสะดุดตา ราคาไม่สูงโดดใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทําเลท่ีตั้ งเป็นจุดเด่น หาง่าย  

สะดวกสบายในการเดินทาง  และท่ีสําคญัอีกอยา่ง คือ บรรยากาศภายในร้านซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ

ดาํเนินชีวติของวยัรุ่นในปัจจุบนั                                 

1.10 เงินทุน 

เงินลงทุนท่ีใช้ไปในการเปิดร้านสาขาแรกท่ีซอยมหาดไทย(รามคาํแหง 65) นั้นมีมูลค่า

ประมาณ 533,046 บาท โดยเป็นเงินส่วนตวั 213,218.40 บาท และเป้นการจดัหาจากแหล่งเงินทุน

เป็นจาํนวน 319,827.60 บาท และธุรกิจสามารถคืนทุนไดภ้ายในปีแรกของการดาํเนินกิจการ 

 

บทที ่2 

วเิคราะห์สถานการณ์ 

 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

ถึงแมว้า่สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนัจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ในระดบัหน่ึง ซ่ึงจากผลสํารวจของ“ศูนยว์ิจยักสิกรไทย” ไดป้ระเมินว่าในปี2555 ท่ีผ่านมา ตลาด

เคร่ืองด่ืมชาในประเทศไทยมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 1 หม่ืนลา้นบาท และขยายตวัไม่ตํ่ากว่า 20% ปีก่อน

หนา้ หากจะเจาะจงเฉพาะ “ชานมไข่มุก” มูลค่าไม่ตํ่ากวา่ 2 พนัลา้นบาทต่อปีทั้งน้ีโอกาสและความ

น่าสนใจของธุรกิจ ชานมไข่มุก และชาชกันั้น  ไดแ้ก่ สร้างจุดขายของตวัเอง จะสังเกตไดว้า่ชานม 

ชาชกั มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือนชานมไข่มุกทัว่ไป ในเร่ืองลีลาท่าทางในการชงและ

รสชาติเขม้ขน้หวานมนั มีกล่ินหอมละมุนชวนให้ล้ิมลองและทาํเลท่ีตั้ง เป็นหวัใจสําคญัอนัดบัตน้ๆ

ของการทาํธุรกิจท่ีตอ้งซ้ือขายกบัลูกคา้โดยตรง โดยทาํเลท่ีตั้งนั้นจะตอ้งเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ใหไ้ดม้ากท่ีสูด เช่น ยา่นมหาวทิยาลยั สถาบนัการศึกษา ยา่นสาํนกังาน แหล่งชุมชน เป็นตน้ 

2.2 วเิคราะห์สภาพตลาด (Market Situation) 

สภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนมโนม้จะดีข้ึนแต่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2557 นั้น

ยงัชะลอตวั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลกัๆหลายประการท่ีไม่เอ้ืออาํนวย รวมไปถึงผลจากการบริหาร

จดัการท่ีผ่านมาท่ีมีทั้งความผิดพลาดและขาดประสิทธิภาพซ่ึงมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายและการ

บริโภคของครัวเรือน(ขอ้มูลจาก “ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี2557” ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร) ดงัจะ

สังเกตไดจ้ากกราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจของไทย แต่อยา่งไรก็ตามในปี2558 ท่ี

จะถึงน้ีมีนักวิชาการหลายท่านได้ทําการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะดีข้ึนมาก 

เพราะฉะนั้นก็ยงัถือวา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะทาํการลงทุนธุรกิจน้ี 
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2.3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ 

แบบจาํลองแรงกดดนั 5 ประการ โดย ศาสตราจารย ์Michael Porter แห่ง Harvard Business 

School ไดใ้หว้เิคราะห์แรงกดดนัการแข่งขนั 5 ประการ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.Rivalry Among Current Competitor : การแข่งขันกนัระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

จาํนวนคู่แข่งขนัในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมประเภทชานมมีจาํนวนมาก ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 

ประเภท ประเภทแรกคือร้านชาชกั เช่น ชาชกัป๋านม ลงักาวีชาชกั ไอช์โรตีชาชกัและ มิสเตอร์ชา

ชกั&โรตี  ส่วนประเภทท่ีสองคือร้านชานมไข่มุกสไตส์ไตห้วนั เช่นร้าน Mr.shake wawacha และ

Ochaya  เป็นต้น เพราะฉะนั้นแต่ละบริษทัและร้านจะต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้

แตกต่างไปจากคู่แข่งขนั ในเร่ืองของ รสชาติ การให้บริการ คุณภาพของวตัถุดิบท่ีเลือกใช ้ปริมาณ 

ลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆเช่นการจดัตกแต่งร้าน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหน้าร้านหรือบรรยากาศ

ภายในร้าน เป็นตน้ 

2.Bargaining Power of Suppliers : อาํนาจต่อรองของ Supplier วตัถุดิบท่ีนาํมาใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจชาชกันั้นหลกัๆประกอบดว้ย ผงชาชกั ผงชาเขียวโกโก ้นมสด นมขน้หวาน นํ้ าตาล และครีม

เทียม เป็นตน้ซ่ึงสามารถหาได้จากหลายแหล่ง อีกทั้งธุรกิจของเรายงัใช้วตัถุดิบต่างๆเหล่าน้ีใน

ปริมาณมาก ทาํใหมี้อาํนาจในการต่อรองกบัSupplierค่อนขา้งสูง  

3. Bargaining Power of Customers: อํานาจต่อรองของลูกค้า ดา้นอาํนาจการต่อรองของผูบ้ริโภค

หรือลูกคา้นั้น ในธุรกิจเคร่ืองด่ืมประเภทชานมและชาชกัผูบ้ริโภคมีอาํนาจการต่อรองค่อนขา้งสูง 

เพราะมีทางเลือกในการบริโภคท่ีหลากหลายเน่ืองมาจากมีผูจ้าํหน่ายสินคา้ประเภทน้ีอยูเ่ป็นจาํนวน

มากในทอ้งตลาด 

4. Threat of Substitute Products or Services : ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน เคร่ืองด่ืมชานม เป็น

เคร่ืองด่ืมท่ีช่วยในการดบักระหาย คลา้ยร้อนเพราะฉะนั้นจึงมีสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีสรรพคุณ

ในการดบักระหายแทนเคร่ืองด่ืมชานมจาํนวนมากจึงถือเป็นภยัคุกคามตวัอนัตรายอยา่งหน่ึง ท่ีจะทาํ

ใหธุ้รกิจของเรามียอดขายลดลง หรือสะดุดได ้

5. Threat of New Entrance : ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ เน่ืองจากธุรกิจชานมไข่มุก ชาชกั 

นั้นใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรกในการสร้างธุรกิจคอ้นขา้งตํ่าผูท่ี้สนใจทาํธุรกิจสามารถเขา้มาไดอ้ยา่งเสรี จึง

เป็นการเปิดโอกาสใหเ้กิดคู่แข่งขนัรายใหม่ๆข้ึนมากมาย โดยเฉล่ียจะมีคู่แข่งขนัรายใหม่ๆเกิดข้ึนทุก

เดือน เดือนละ2ราย (ท่ีมา : ขอ้มูลจาก “ศูนยว์จิยักสิกรไทย”) 
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2.4 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

1. การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

1.1 วเิคราะห์จุดแขง็ (Strengths) 

- มีรสชาติเขม้ขน้ หวานมนั กลมกล่อม และมีกล่ินหอมเป็นเอกลกัษณ์ 

- มีช่องทางการจดัจาํหน่ายหลายทางเพื่อใหลู้กคา้สะดวกและเขา้ถึงสินคา้ไดง่้าย ทั้งจาํหน่าย

หนา้ร้าน รับสั่งออเดอร์ทางโทรศพัท ์และไลน์ อีกทั้งยงัมีบริการจดัส่งถึงบา้นดว้ย 

2. การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

2.1 วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 

- ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีไม่นิยมบริโภคการกาแฟมีจาํนวนมาก และตอ้งการท่ีจะหาเคร่ืองด่ืมท่ีช่วย

ให้ร่างกายรู้สึกสดช่ืน ต่ืนตวั ดังนั้นสินค้าของร้าน ชาชัก WOW จึงเป็นอีกทางเลือก ท่ีจะช่วย

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีได ้

- ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะนิยมนดัพบปะสังสรรคก์นัในหมู่เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง การท่ี

ร้าน ชาชกัWOW ออกแบบใหร้้านเหมาะแก่การพบปะสังสรรคก์นั นัง่พูดคุย ทาํใหเ้ป็นโอกาสท่ีดีใน

การดึงดูดลูกคา้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีได ้

2.2 วเิคราะห์อุปสรรค (Threats) 

- มีผูน้าํในตลาดท่ีเป็นรายใหญ่หลายราย ซ่ึงมีกาํลงัเงินทุนสูงกว่า ทาํให้มีโอกาสในการ

ขยายตลาดใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายกวา่ 

2.5 วเิคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis) 

ปัจจุบันถึงแม้ว่าธุรกิจประเภทเคร่ืองด่ืมชานมและชาชักมีผู ้จ ัดจําหน่ายหลายเจ้าใน

ทอ้งตลาด แต่ดว้ยมูลค่าตลาดท่ีสูงถึงปีละ2พนัลา้นบาท และอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนปีละ15%ทาํ

ใหผู้จ้าํหน่ายแต่ละรายมองเห็นโอกาสในการสร้างรายไดจ้ากการทาํธุรกิจประเภทน้ี 

1. คู่แข่งทางตรง(Direct Competitor) 

เน่ืองจากธุรกิจร้าน ชาชกั WOW ไดว้างตาํแหน่งผลิตภณัฑเ์ป็นสินคา้ประเภท ชานม ชาชกั 

ท่ีมีการเติมความตอ้งการเป็นเคร่ืองด่ืม วาไรต้ีโดยการเพิ่ม ท็อปป้ิงต่างๆลงไป ซ่ึงพบคู่แข่งทางตรง 

4 รายใหญ่ ไดแ้ก่ ชาชกัป๋านม  ลงักาวชีาชกั โอชายะและ วาวาชา 

1.ชาชกัป๋านม “แฟรนไชส์ ชาชกัป๋านม” ซ่ึงเป็นแฟรนไชส์ประเภทเคร่ืองด่ืม และท่ีสาํคญัมี

รสชาติท่ีอร่อยไม่เหมือนใคร เพราะสูตรการชงท่ีมาจากประเทศมาเลเซียโดยแท ้

2. ลงักาวี ชาชกั แฟรนไชส์ลงักาวีชาชกั สูตรเด็ดจากมาเลเซีย เป็น ผูริ้เร่ิม เร่ิมตน้การฝึกชง

ชาและมีการพฒันา ทดลอง และเรียนรู้สูตรใหม่อยา่งต่อเน่ือง แฟรนไชส์น้ีเป็นแฟรนไชส์ท่ีมีราคา

ลงทุนไม่มาก 
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3.โอชายะ (Ochaya) เป็นอีกแบรนด์ท่ีชูจุดเด่นของชาจากไต้หวนัท่ีชงสด ต้มสด โดยมี

ร้านแฟรนไชส์กระจายอยูก่วา่ 60 สาขาทัว่กรุงเทพฯ 

4.วาวาชา  ร้านชาระดบัคุณภาพ ท่ีไดค้ดัสรรชาชนิดต่างๆจากแหล่งผลิตชาคุณภาพเยี่ยม 

เพื่อนาํมาผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมด้วยขั้นตอนท่ีพิถีพิถนั ใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยทีมงานวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อใหใ้นทุกแกว้เตม็เป่ียมไปดว้ยรสชาติท่ีอร่อย สดช่ืน และดีต่อสุขภาพ 

2. คู่แข่งทางอ้อม(Indirect Competitor) คู่แข่งทางออ้มนั้นก็คือคู่แข่งขนัในธุรกิจท่ีอาจขายสินคา้

แตกต่างชนิดกนั แต่มุ่งเนน้ในกลุ่มลูกคา้เดียวกนั หรือท่ีเรียกวา่มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเดียวกนั อาจทาํ

ใหลู้กคา้หนัไปบริโภคสินคา้ชนิดนัน่ๆแทน 

 

บทที ่3 

แผนการผลติ 

3.1 สถานทีต่ั้ง 

ตั้ งอยู่ในซอยมหาดไทย(รามคําแหง 65) ถนนรามคําแหง เขตวงัทองหลาง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 56 ตารางวา ซ่ึงแบ่งสัดส่วนเป็น 3 พื้นท่ีหลกั คือ พื้นท่ีส่วนจดัเก็บสินคา้ 16 

ตารางวา พื้นท่ีส่วนจดัเก็บวตัถุดิบ 4 ตารางวา และพื้นท่ีสําหรับรองรับลูกคา้ 36 ตารางวา และเหตุท่ี

เลือกท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งสาํนกังานและหนา้ร้านเน่ืองจากอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนและตลาดเป้าหมาย  

 

3.2 การแบ่งสัดส่วนพืน้ที ่

การแบ่งพื้นท่ีของร้าน จะมีลกัษณะดงัน้ี 

ส่วนที ่1 พื้นท่ีของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายผลิตจะอยูท่างดา้นซา้ยมือ แบ่งเป็น 4 ส่วน 

A เป็นพื้นท่ีของแผนกเตรียม 

B เป็นพื้นท่ีของแผนกทาํ 

C เป็นพื้นท่ีของแผนกบรรจุ 

D เป็นพื้นท่ีของแผนกตกแต่ง 

ส่วนที ่2 พื้นท่ีของฝ่ายจดัเก็บวตัถุดิบ 

ส่วนที ่3 พื้นท่ีของฝ่ายขายและเป็นพืน่ท่ีสาํหรับใหบ้ริการลูกคา้ 
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3.3 การดําเนินงานภายใน 

การดาํเนินงานภายในสาขาจะใช้แนวคิดของ Value chain มาบริหารจดัการ โดย Value 

chain หรือห่วงโซ่แห่งคุณค่า เป็นแนวคิดท่ีวา่ดว้ยการสร้างคุณค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์รและลูกคา้ โดยแต่

ละหน้าท่ีของการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรจะมีการดาํเนินงานท่ีแยกกนัเพียงหนา้ท่ี

เท่านั้น แต่จะตอ้งมีความสัมพนัธ์และส่งมอบคุณค่า (Value) ซ่ึงกนัและกนั สุดทา้ยเกิดเป็นมูลค่ารวม

ขององค์กรให้กบัลูกคา้ในรูปของสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อยอมจ่ายให้กบัร้านสาขา ภายในห่วงโซ่

แห่งคุณค่า Value chain หรือห่วงโซ่แห่งคุณค่ามีองคป์ระกอบ 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1.กจิกรรมหลกั (Primary activity) 

1.1การจัดหาวตัถุดิบ (Inbound logistics) 

วตัถุดิบถือเป็นปัจจยัสําคญัในการทาํธุรกิจชาชักด้วย ทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณ ดั้งนั้น

บริษทัจึงใชก้ารจดัการร่วมกบัผูค้า้วตัถุดิบ ในการบริหารดา้นการจดัหาวตัถุดิบต่างๆท่ีใชใ้นร้านเพื่อ

การบริการลูกคา้  ทั้งน้ีจะมีการคดัเลือกผูค้า้วตัถุดิบไวห้ลายราย เพื่อการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา 

และปริมาณของวตัถุดิบ อีกทั้งเพื่อให้มีอาํนาจในการต่อรองกบัผูค้า้วตัถุดิบดว้ยอีกทั้งยงัเป็นการ

ป้องกนัวตัถุดิบขาดตลาดดว้ย โดยเราจะให้มีการจดัส่งวตัถุดิบประเภท ใบชา ผงโกโก ้ครีมเทียม 

เดือนละคร้ัง เพราะเป็นของแห้งสามารถเก็บไวไ้ดน้านส่วนวตัถุดิบประเภท นมขน้หวาน นํ้ าตาล

ทราย ไข่มุก ฟรุตสลดั จะใหมี้การจดัส่งคร่ึงเดือนคร้ัง  

1.2 การดําเนินงานภายในร้าน (Shop operations) 

             เพื่อให้การบริหารจดัการภายในร้านเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ เราจึงไดน้าํเอาระบบการบริหาร

แบบ TQM (Total Quality Management)เขา้มาช่วย เพราะTQM เป็นระบบ โดยมีปรัชญาว่า”หาก

องคก์ารสามารถผลิตสินคา้หรือบริการ ให้ลูกคา้พึงพอใจไดแ้ลว้ ลูกคา้ก็จะกลบัมาซ้ือสินคา้หรือใช้

บริการอีก”จากแนวคิดดงักล่าวร้านชาชกัWOWจึงไดน้าํระบบTQMมาปรับใชด้งัน้ี 

1.2.1 การควบคุมวัตถุดิบ คือการผลิตท่ีมีคุณภาพต้องเร่ิมต้นจากการจัดซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ 

ควบคุมคุณภาพของอาหารและความสดใหม่ของนํ้าชาตม้ นมสด โดยมีการผลิตใหพ้อใชว้นัต่อวนั 

1.2.2 การควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ ภาชนะต่างๆ  คืออุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ตอ้งควบคุมใหอ้ยูใ่น

สภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา หากมีการชาํรุดเสียหายตอ้งมีการซ่อมแซมแกไ้ข 

1.2.3 การควบคุมการปรุงและผสมวัตถุดิบ คือควบคุมส่วนผสมของแต่ละเมนูให้ถูกตอ้ง วตัถุดิบ

ตอ้งมีคุณภาพเม่ือพบว่าไม่ได้มาตรฐาน ตอ้งคดัออกและส่งกลบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบทนัทีท่ีวตัถุดิบมี

ปัญหา  
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1.2.5 การควบคุมการบริหารงานด้านบุคลากรภายในร้าน  

      การบริการถือเป็นหวัใจสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีขาดไม่ได ้ในการท่ีจะรักษาลูกคา้ให้อยูก่บัร้าน

ตลอดไป อีกทั้งยงัเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบัร้านอีกทางหน่ึง ดงันั้นร้านชาชกั WOW จึงมีกลยุทธ์

ในการใหบ้ริการดงัน้ี  

- พนกังานตอ้งทาํการทกัทายลูกคา้อย่างจริงใจและเป็นกนัเอง สามารถจดจาํลูกคา้ได ้วา่ช่ืน

ชอบอะไร ซ่ึงจะเป็นการสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้อีกวธีิหน่ึง 

- ในชัว่โมงเร่งด่วนพนกังาน หน่ึงคน จะใหบ้ริการลูกคา้ หา้โตะ๊ 

การชําระค่าอาหารจะเป็นการนําเอาใบสั่งอาหารท่ีลูกค้าสั่งไปเก็บเงินกับลูกค้า โดย

พนกังานเก็บเงิน (ผูจ้ดัการร้าน) เป็นผูด้าํเนินการ และกล่าวคาํขอบคุณลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ พร้อม

เชิญชวนใหม้าใชบ้ริการใหม่ในโอกาสต่อไป 

1.3 การกระจายสินค้าออก เน่ืองจากการดาํเนินงานของร้าน จะมีลกัษณะเป็นการทานอาหารภายใน

ร้านและการสั่งซ้ือกลบั  ดงันั้นจึงยงัไม่มีการกาํหนดกระจายสินคา้ออก   แต่ในอนาคตจะมีการ

พฒันาใหมี้การจดัส่งอาหารใหก้บัลูกคา้แบบเดลิเวอร์ร่ี  เพื่อความสะดวกของลูกคา้ 

1.4 การบริการ  พนกังานของร้านทุกคน จะตอ้งตอ้นรับลูกคา้ดว้ยใจบริการ  มีความสุภาพ  มีการ

ฝึกอบรมและการปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองการบริการท่ีประทบัใจ 

2.กจิกรรมสนับสนุน 

2.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จดัใหพ้นกังานทุกคนผา่นการอบรมในเร่ือง 

-     การควบคุมคุณภาพในการทาํชาแต่ละแกว้ ใหมี้ความสมํ่าเสมอ รักษามาตรฐานเดิม 

-     การใหฝึ้กจากการทดลองงานจริงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในงานอยา่งละเอียด 

-     สร้างจิตสาํนึกและบุคลิกภาพใหพ้นกังานทุกคนมีจิตใจรักการบริการอยา่งเตม็ท่ี 

2.2 การพฒันาเทคโนโลย ี

        ดาํเนินการบริหารจดัการโดยใชข้อ้มูลจากการตลาด และจากการสังเกตหนา้ร้าน นาํมาพฒันา

โปรแกรมการส่งเสริมการขายของร้าน  การคิดคน้เมนูใหม่ๆ  และการประยุกต์ใช้กบัเมนูต่างๆ

ภายในร้าน  เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการและความพึงใจของลูกคา้เป้าหมาย 

3.4 ข้ันตอนการผลติ 

ข้ันตอนการผลติสินค้า 

ข้ันตอนการทาํชานม  ชาเขียว และนมสด 

1.ทาํการเตรียมนํ้าชา ชาเขียว นมสดท่ีจะใชเ้ป็นส่วนผสมหลกั 

2.ทาํการเตรียมส่วนผสม นมขน้ นํ้าตาล ครีมเทียม 

3.นาํส่วนผสม ทั้งสองส่วนมารวมกนั 
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4.ทาํการชักเพื่อให้ส่วนผสมทั้ งสองส่วนเข้ากัน 

5.ผลิตภณัฑส์าํเร็จพร้อมบรรจุและจดัจาํหน่าย 

3.5 ต้นทุนการผลติ 

รวมตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด = อุปกรณ์เคร่ืองมือ   +  วตัถุดิบ 

= 59,366 + 191,865   

= 251,231 บาท/เดือน 

 

ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย   =  ตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด(บาท)    

              ปริมาณการผลิตทั้งหมด(หน่วย)           

    = 251, 231 

         27,600 

=  9.10 บาท/หน่วย 

ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย   = ตน้ทุนค่าแรงงานทั้งหมด (บาท)   

                                                      ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย)         

=       96,000 

          27,600 

= 3.48 บาท/หน่วย 

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงานต่อหน่วย   = ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงานทั้งหมด(บาท)   

            ปริมาณการผลิตทั้งหมด(หน่วย)   

=  21,000              

27,600 

=   0.76 บาท/หน่วย 

 

ตน้ทุนสินคา้ทั้งหมดต่อหน่วย 

ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย   =  ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย      

9v[+ ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงานต่อหน่วย 

               = 9.10 + 3.48 + 0.76 

                                                     = 13.34 
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สรุป  เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาขายโดยเฉล่ียประมาณแกว้ละ  35  บาท  จะไดก้าํไรแกว้ละ 

21.66 บาท  คิดเป็น 162.37% ของตน้ทุน 

แผนการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร (ผงัองค์กร) 

คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งต่างๆ 

1.ผู้อาํนวยการ  

ความรับผดิชอบ 

• ควบคุมการดาํเนินงานของผูจ้ดัการฝ่ายตลาดใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั 

• ควบคุมการดาํเนินงานของผูจ้ดัการฝ่ายการผลิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั 

• ควบคุมการดาํเนินงานของผูจ้ดัการฝ่ายการเงินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั 

2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริการ  

ความรับผดิชอบ 

• วางแผนการตลาด กาํหนดการส่งเสริมการขาย ปรับกลยทุธ์ใหม่ ๆ เพื่อใหท้นัต่อการ

เปล่ียนแปลงของความตอ้งการของลูกคา้ 

• ดูแลการประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ ใหลู้กคา้รับรู้และรู้จกับริษทัและสินคา้ 

2.1 พนักงานต้อนรับและบริการ   

ความรับผดิชอบ 

• ตอ้นรับลูกคา้ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้ แจ่มใส  

            • ดูแลใหค้าํแนะนาํลูกคา้ เก่ียวกบัเร่ืองอาหาร 

3. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน  

ความรับผดิชอบ 

• บริหารงานใหมี้ความมัน่คงทางการเงิน   เพื่อใหเ้จา้หน้ีจะไดมี้ความมัน่ใจวา่ธุรกิจสามารถ

ชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนดเวลา 

• รับผดิชอบดูแลเงินเดือนของพนกังาน   และสวสัดิการของพนกังาน 

3.1 พนักงานคิดเงิน   

ความรับผดิชอบ 

•ตรวจเช็คความถูกตอ้งของยอดเงินก่อนเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ 

•ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนร้านในการกล่าวขอบคุณลูกคา้ ท่ีมาใชบ้ริการ  
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4. ผู้จัดการฝ่ายการผลติ  

ความรับผดิชอบ 

• ควบคุมการผลิตสินคา้และพนกังานฝ่ายผลิต   ใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

• รับผดิชอบในการติดต่อกบั Suppliers ในการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมด 

4.1 พนักงานชง  2  อตัรา 

ความรับผดิชอบ 

• ชงชาถูกตอ้งตามรายการท่ีลูกคา้สั่ง รักษาเวลาในการชง และลดระยะเวลาในการรอคิว 

• รักษาความสะอาดภายในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 

บทที ่ 4   

แผนสํารองหรือฉุกเฉิน 

การผลติ  

1. กรณีวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตมีการปรับราคาสูงข้ึน 

1.1 ทางแผนกจดัซ้ือไดมี้การสั่งซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งประจาํจึงสามารถรับรู้ขอ้มูลการ

เปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบเพื่อนาํมาปรับแผนการผลิตได ้

1.2 ทางแผนกจดัซ้ือมีความสามารถในการต่อรองเร่ืองปริมาณและราคาของวตัถุดิบได้

เน่ืองจากเป็นแหล่งซ้ือขายประจาํและไดมี้การตกลงเร่ืองราคา 

            1.3 มีการควบคุมราคาและจาํนวนของวตัถุดิบใหส้อดคลอ้งต่อจาํนวนลูกคา้ 

แผนการจัดการ 

      1.      กรณีความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

              1.1 ผูบ้ริหารมีการวางแผนรองรับการดาํเนินการเม่ือเกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

              1.2ผูบ้ริหารไดมี้การวางแผนในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อไม่ใหธุ้รกิจเกิดการ

หยดุชะงกัจากวกิฤต 

เศรษฐกิจ หากเกิดการหยดุชะงกัก็สามารถกลบัมาดาํเนินการ 

               1.3ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมตน้ทุนและมีการตดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นเพื่อเป็นการลด

รายจ่ายและควบคุมความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อภาคธุรกิจ 
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บทที ่ 5   

บทสรุป 

แผนการผลติ  

               การวางแผนงานและการตั้งเป้าหมายในส่วนภาคการผลิตของการประกอบธุรกิจ ชาชกั 

WOW คือ วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารภาคการผลิตท่ี สามารถมองภาพรวมขององคก์ารภาคอุตสาหกรรม

การผลิตสินคา้ประเภทชาชกัรวมไปถึงรูปแบบการใหบ้ริการท่ีเป็นไปตามเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

มีความสามารถในการใชใ้นการใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือดา้นการจดัการภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้

ในการวเิคราะห์ วนิิจฉยัปัญหา กาํหนดแผนและการดาํเนินการกลยทุธ์ในการยกระดบัองคก์าร

เพื่อใหส้ามารดาํเนินการผลิตอยูไ่ดถ้ายใตข้องสภาวะทางเศษฐกิจท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่ม

ผลิตภาพของการประกอบธุรกรรมประเภทธุรกิจชาชกัและการตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

แผนการจัดการ 

                 กลยทุธ์ในดา้นการจดัการท่ีทางผูบ้ริหารของทางร้านนาํมาประยกุตใ์ชคื้อ การกาํหนด

วธีิการหรือแนวทางในการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รเพื่อใหบ้รรลุถึงทิศทางและ

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึน โดยในการกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานน้ี องคก์รจะตอ้งทาํการ

วเิคราะห์และประเมินปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อคิดคน้แนวทางในการ

ดาํเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของ ปัจจยัต่างๆ และ การตดัสินใจทางกล

ยทุธ์อาจจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การเสาะแสวงหา

ทรัพยากรหรือความสามารถหลกัท่ีจาํเป็นตอ้ง ใชส้าํหรับการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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แผนธุรกจินํา้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ 

ขนิษฐา อุตทา 

------------------------------------------------- 

บทสรุป 

แผนการตลาด 

บทความ 

มนุษยใ์ชน้ํ้ ามนัมะพร้าวเป็นอาหาร เป็นยา เป็นเคร่ืองสําอางค ์มานบัเป็นพนัๆปี ชาวเอเชีย

และแปซิฟิก ท่ีใช้นํ้ ามนัมะพร้าวประกอบอาหาร ต่างก็มีสุขภาพดีถ้วนทั่ว ไม่ค่อยมีใครเป็น

โรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคต่อมลูกหมากโต โรคไขขอ้ โรคปวดเม่ือย โรคชรา

ภาพก่อนวยั โรคผิวหนงั ฯลฯ แมก้ระทัง่ชาวอเมริกนัและชาวยุโรป คร้ังหน่ึงก็นิยมบริโภคนํ้ ามนั

มะพร้าวไดส้กดันํ้ามนัมะพร้าวมาประกอบอาหารหวานคาว และใชเ้ป็นสมุนไพร และเคร่ืองสาํอางค์

ประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียและแปซิฟิก ต่างก็ไดใ้ชน้ํ้ามนัมะพร้าวมาเป็นเวลาชา้นานเช่นกนัจนได้

ขนานนามมะพร้าววา่เป็นตน้ไมแ้ห่งชีวติ(Tree of life) ไดมี้การนาํนํ้ามนัมะพร้าวมาใชรั้กษาโรค 

แนวคิดและรูปแบบกาํรทาํธุรกจิ 

นํ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็“ coconut copra rerum” ก่อตั้งข้ึนโดยการร่วมทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน 

3 คน โดยผูร่้วมทุนมีแนวคิดวา่นํ้ ามนัมะพร้าวมีขอ้ดีคือ ต่อตา้นอนุมูลอิสระ วิตามินอี ทาํหนา้ท่ีเป็น

สารต่อตา้นการเติมออกซิเจน โดยการป้องกนัเซลล์ไม่ให้ถูกเติมออกซิเจน ไดง่้าย ๆ ประกอบดว้ย

สารโทโคไทรอีนอลท่ีมีอานุภาพสูง วิตามินอีในนํ้ ามันมะพร้าวทั่วไป โดยเฉพาะท่ีมีอยู่ใน

เคร่ืองสําอางค์รักษาผิวถึง 40-50 เท่า ด้วยเหตุน้ีนํ้ ามนัมะพร้าวจึงต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก นํ้ ามนัมะพร้าวจึงถูกดูดซึมเขา้ทางผิวหนงัไดดี้และ

รวดเร็ว การทาตวัด้วยนํ้ ามนัมะพร้าว ช่วยให้ผิวพรรณเยาว์วยั อ่อนนุ่ม เนียน และงดงาม ทั้งยงั

ปกป้องจากการทาํลายขอแสงอลัทราไวโอเล็ต ซ่ึงมาจากแสงแดดท่ีทาํใหผ้วิหนงัเห่ียวยน่ แก่ก่อนวยั 

ช่วยใหผ้วิหนงัชุ่มช่ืน อ่อนนุ่ม ดูอ่อนกวา่วยัท่ีใชช้โลมตวั ทั้งน้ีเพราะนํ้ามนัมะพร้าวมีวติามินอีท่ีมีอา

นุภาคมากกวา่วติามินอีในเคร่ืองสาํอางคแ์ละมีราคาท่ีถูกกวา่ ช่วยรักษาสุขภาพของหนงัศรีษะ นํ้ามนั

มะพร้าวช่วยรักษาสุขภาพของหนงัศรีษะทั้งน้ี เพราะนํ้ ามนัมะพร้าวมีสารปฏิชีวนะท่ีคอยทาํลายเช้ือ

โรค หนงัศรีษะจึงไม่มีรังแค หนงัศรีษะจึงมีสุขภาพดี 
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1.3 วสัิยทัศน์ 

เป็นตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักทั้ งในกลุ่มผู ้รักสุขภาพเส้นผมและสุขภาพผิวพรรณ และ

ต่างประเทศในฐานะ สินคา้แห่งสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหาซ้ือไดง่้าย ไดม้าตรฐานเป็น

ยอมรับในระดบัสากล 

1.4 พนัธกจิ 

1.4.1 สร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มตลาดเป้าหมาย 

1.4.2 พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพและความหลากหลายมากข้ึน  

1.4.2 ดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัการช่วยเหลือและแบ่งปันใหก้บัสังคม ตลอดจนประเทศชาติ 

1.4.3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัไดโ้ดยใหบ้รรลุผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย คือ 

มียอดขายเพิ่มข้ึน 5% ต่อปีเป็นอยา่งนอ้ย 

เป้าหมาย 

เป้าหมายระยะส้ัน 

ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในและนอกกลุ่มเป้าหมาย ในฐานะผลิตภณัฑส์ําหรับ

ผูท่ี้รักสุขภาพเส้นผมและผิวพรรณรวมทั้งมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถขยาย

สาขาและตวัแทนจาํหน่ายเพิ่ม ภายในปี พ.ศ.2560 และมียอดขายเพิ่มข้ึน 5% ต่อปีเป็นอยา่งนอ้ย 

 

เป้าหมายระยะยาว 

ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะผลิตภณัฑ์สําหรับการ

ดูแลเส้นผม และผิวพรรณมีการเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสามารถผลกัดนัเอกลกัษณ์

ของผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัและจดจาํผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศได ้จนสามารถสร้างรายไดจ้าก

การขายลิขสิทธ์ิดงักล่าวได ้และทา้ยสุดเป็นองคก์รเพื่อ 

 

สัญลกัษณ์และคําขวญั 

ใช้ช่ือสินคา้COPRA COCONUT SERUM ซ่ึงมีความหมายว่า เน้ือมะพร้าวสกดั ซ่ึงสกดั

ออกมาเป็นเซร่ัมเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางค ์    ซ่ึงนาํมาบาํรุงเส้นผมเพื่อความเงางาม      และทา

นวดผิวพรรณเพื่อให้ผิวพรรณชุ่มช่ืน เปล่งปลัง่มีนํ้ ามีนวลตราสินคา้จะเป็นรูปมะพร้าวผา่ซีก และมี

ตน้มะพร้าวสีเขียนอ่อน มีตวัหนงัสือ COPRA COCONUT SERUM 

คาํขวญั คือ 

“ผวิสวย กระจ่างใส อ่อนกวา่วยั ใช ้COPRA” 
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ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายหลักของนํ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น คือกลุ่มบุคคลทั่วไป เพศหญิง ทุกวยั 

เน่ืองจากส่วนใหญ่ผูห้ญิงจะเน้นสุขภาพเส้นผมและผิวพรรณมากกว่าผูช้าย และเป็นสินค้าท่ีมี

คุณภาพในระดบัตน้ๆ 

 

ทาํเลทีต่ั้ง 

สํานักงานและคลงัสินค้า :  

บริษทันํ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ coconut copra rerum ตั้งอยูท่ี่ 36/3 หมู่ 2 ตาํบลโรงเข ้อ.บา้น

แพว้ จ.สมุทรสาคร 74120  

 

ปัจจยัหลกัแห่งความสาํเร็จ 

ความสาํเร็จความสาํเร็จของธุรกิจเกิดข้ึนไดด้ว้ยปัจจยัหลายประการดว้ยกนั ดงัน้ี 

1.9.1 รูปแบบลวดลายและการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของนํ้ ามนัมะพร้าวท่ีนาํเสนอออกมาใน

ลวดลาย มะพร้าวผา่ซีกเพือ่ง่ายต่อการรับรู้และจดจาํในผลิตภณัฑ ์และตราสินคา้สาํหรับผูบ้ริโภค 

1.9.2 ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาและนาํเสนอผลิตภณัฑ์อยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตลอดจนมีการพฒันาและให้ความสําคญักบับรรจุ

ภณัฑ ์ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑอี์กดว้ย 

1.9.3 คุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน ตลอดจนมีเกณฑก์ารคดัเลือกผูข้ายวตัถุดิบ เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบ

ท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีไดต้ั้งเอาไว ้

1.9.4 มีทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

1.9.5 ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวกับลูกค้า ตลอดจนกับตัวแทน

จาํหน่าย 

 

เงินทุน  

เงินทุนท่ีใช้ในการดาํเนินการมีมูลค่า 8,000,000 บาท โดยเป็นการจดัหาจากแหล่งเงินทุน

จาก ผูถื้อหุน้ 6,000,000 บาท และจดัหาเงินทุนจากสถาบนัการเงินจานวน 2,000,000 บาท  
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วเิคราะห์สภําพแวดล้อมทัว่ไป  

สุภาพสตรีส่วนใหญ่จะมองเห็นความสําคญัของความสวยความงามไม่วา่จะเป็นผิวพรรณ 

หรือเส้นผมก็ตาม ซ่ึงจะเนน้ถึงความปลอดภยัเป็นหลกั ตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็นธรรมดาท่ีสุด เรา

จึงมีผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพความงามและความปลอดภยัมาสนองผูท่ี้ใส่ใจเส้นผมและผวิพรรณ  

ด้านการเมือง  

ปัจจุบนัสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทยยงัไม่มีความมัน่คงซ่ึงตอ้งมีการปฏิรูป

ทางการเมืองการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่รวมถึงการจดัใหมี้การเลือกตั้งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงรัฐบาลท่ีมา

จากการเลือกตั้งหลงัจากท่ีประเทศตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารบริหารของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ

หลงัจากมีการทารัฐประหารจากเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและภาคการลงทุน

โดยรวมดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีความระมดัระวงัในการลงทุนหรือขยายกิจการมากยิง่ข้ึน  

ด้านเศรษฐกจิ 

ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงชะลอตวัในปี 2558รัฐบาลมีนโยบายทางการเงินในการกา

หนดอัตราเงินเฟ้ออยู่ท่ี ร้อยละ 2.5 บวกลบร้อยละ 1.5ประกอบกับราคาน้ามันท่ีผนัผวนทาให้

ผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัในการเลือกซ้ือสินคา้โดยมีการเปรียบเทียบราคาและคุณค่าของสินคา้

หรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินคา้ต่างๆมากยิ่งข้ึนผูป้ระกอบการรายใหม่จึงตอ้งสร้างจุดเด่นและ

ความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงประโยชน์และความคุม้ค่ากบัการจ่ายดงันั้นบริษทัจึงได้

เนน้การสร้างจุดเด่นใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 

ด้านสังคม  

จากภาวะเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนแปลงไปการดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ี

เป็นไปดว้ยความเร่งรีบรวมทั้งความเคร่งเครียดกบัการทาํงานดว้ยความห่วงใยรักสุขภาพเส้นผมและ

ผวิพรรณ จึงสามารถใชเ้วลาท่ีทาํงานบา้นในช่วงเวลาหน่ึงมกัผม หมกัผวิไปดว้ย 

ด้านเทคโนโลย ี 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีทางอาหารและวงการแพทยมี์การทาํวิจยัระหว่างภาคธุรกิจภาคเอกชน

และสถาบนัการศึกษาหลายแห่งเพื่อให้มีการสร้างสรรคน์วตักรรมในการผลิตสินคา้ผูป้ระกอบการ

สามารถนาผลการวิจยัมาอา้งอิงเพื่อสร้างจุดขายสาคญัให้กบัสินคา้ไดซ่ึ้งจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความเช่ือมัน่ในคุณค่าท่ีจะไดรั้บจากผลิตภณัฑ์มากยิ่งข้ึนดงันั้นเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจยัสนบัสนุน

อยา่งหน่ึงสาหรับธุรกิจของบริษทัท่ีนามาใชใ้นกระบวนการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ ์ตลอดจนการ

โฆษณาและประชาสมัพนัธ์สินคา้  
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วเิคราะห์สภาพตลาด (Market Situation)  

โดยส่วนใหญ่คนไทยนิยมใชค้รีมหมกัผมมากกวา่นํ้ามนัหมกัผม ตลอดในช่วงหลายปีท่ีผา่น

มาธุรกิจประเภทน้ีประสบความสาเร็จจากยอดขายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มท่ีมูลค่าการ

ส่งออกจะเพิ่มข้ึน เน่ืองมาจากพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจในเร่ืองสุขภาพความ

งาม และกระแสการดูแลสุขภาพความงามท่ีเพิ่มข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคจาํนวนมากเร่ิมหันมาสนใจ

ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นธรรมชาติมากข้ึน มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองของคู่แข่งขนัหลกั 

การจดัรายการส่งเสริมการขายตลอดทั้งปีและผูบ้ริโภคเองมองหาความหลากหลาย อยูต่ลอดเวลา  

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในดํา้นแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) 

1. ความรุนแรงของกาํรแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Competitors)  

เป็นท่ีทราบกนัผูห้ญิงจะรักและดูแลผิวพรรณและเส้นผมอยู่ตลอดเวลานิยมอย่างมากในปัจจุบนั 

บริษทัยกัษ์ใหญ่ต่าง ๆ จึงหันมาจบัตามองกนัมากข้ึน ซ่ึงนอกจากบริษทัยกัษ์ใหญ่ต่าง ๆ แลว้ ยงัมี

คู่แข่งรายยอ่ยอ่ืน ๆ ท่ีเห็นโอกาสและขยบัตวัเขา้มาสู่ตลาด จึงส่งผลให้สภาวะการแข่งขนัค่อนขา้ง

รุนแรง  

2. ขอ้จาํกดัในกาํรเขา้สู่ตลาดอุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรํายใหม่ (Threat of New Entrants)  

ธุรกิจนํ้ ามนัมะพร้าวเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากสามารถเขา้-ออก

ธุรกิจไดง่้ายเพราะเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูงนกัมีเทคโนโลยกีารผลิตท่ีไม่ซบัซ้อนทาํให้

มีผูผ้ลิตรายยอ่ยเขา้สู่อุตสาหกรรมน้ีมากข้ึน ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมน้ีมีอุปสรรคในการเขา้สู่ธุรกิจตํ่า 

3. ความเส่ียงจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)  

4. อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyer)  

มีผูจ้ดัจาหน่ายวตัถุดิบมีจาํนวนมาก ส่งผลใหผู้จ้ดัจาํหน่ายมากข้ึนมีอานาจต่อรองสูง ในทางกลบักนั

ก็ทาใหอ้านาจในการต่อรองของผูจ้ดัจาหน่ายวตัถุดิบมีแนวโนม้ลดลง                                                                                                           

 

การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาํส อุปสรรค (SWOT Analysis)  

การวเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths)  

จุดแข็ง 

1. มะพร้าวของไทยมีคุณภาพดี สามารถสกดันํ้ ามนัมะพร้าวแลว้ให้ผลผลิตสูง มีกล่ินหอม ไม่

เหมน็หืน 

2. ผูป้ระกอบการระดบัอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลางของไทยมีความเช่ียวชาญในการผลิต

และมีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใชเ้องในกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
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3. ผูป้ระกอบการระดบัอุตสาหกรรมมีเครือข่ายความร่วมมือจากภาควิชาการและหน่วยงาน

ราชการในการพฒันากระบวนการผลิตและถ่ายทอดความรู้แก่ผูป้ระกอบการอยา่งต่อเน่ือง 

4. สําหรับผูผ้ลิตระดบัวิสาหกิจชุมชนท่ีตั้งใกลแ้หล่งผลิต กระบวนการผลิตจะทาํเสร็จภายใน 

1 วนั ทาํให้ไดผ้ลผลิตท่ีสดใหม่ รวมทั้งการผลิตจาํนวนไม่มากทาํให้สินคา้ไม่คา้งสต็อก

นาน 

5. หน่วยงานรัฐใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองทั้งระดบัการเกษตรและแปรรูป 

 

การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness)  

จุดอ่อน 

1. วตัถุดิบมะพร้าวแก่มีไม่เพียงพอกับความต้องการและกําลังการผลิตของโรงงานและ

วิสาหกิจชุมชนท่ีขยายตวั ทาํให้ใช้กาํลงัการผลิตไม่เต็มท่ี ตน้ทุนต่อหน่วยจึงไม่เกิดการ

ประหยดัจากขนาดการผลิต(economy of scale) 

2. ราคารับซ้ือวตัถุดิบยงัไม่ไดอิ้งตามคุณภาพของผลผลิต 

3. อตัราการสูญเสียระหวา่งกระบวนการผลิตมีมาก สาํหรับผูผ้ลิตระดบัวสิาหกิจชุมชน 

4. ค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรบางชนิดสูงมาก เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

5. ผูผ้ลิตระดบัวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กบุคลากรขาดทกัษะดา้นการตลาด

และขาดความชาํนาญดา้นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษาองักฤษ ทาํให้ช่องทาง

กระจายสินคา้มีจาํกดั 

6. มีผูผ้ลิตท่ีผลิตสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ ทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่อุตสาหกรรมโดยรวม 

 

การวเิคราะห์โอกาส (Opportunities)  

1. มีผลงานวิจยัใหม่ๆ ออกมาต่อเน่ืองถึงคุณประโยชน์ของมะพร้าวและนํ้ ามนัมะพร้าวต่อ

สุขภาพ  การรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบันํ้ ามนัมะพร้าวขยายวงกวา้งมากข้ึน ทาํให้นํ้ ามนั

มะพร้าวเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพในสายตาของผูบ้ริโภคทัว่โลก  

2. ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัสินคา้ท่ีผลิตมาจากธรรมชาติและสินคา้เกษตรอินทรียม์ากข้ึน 

ซ่ึงมะพร้าวเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิตแบบอินทรีย ์เพราะไม่ตอ้งอาศยัสารเคมีใน

การบาํรุงรักษาอยูแ่ลว้ 

3. การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้โอกาสทางการคา้และการจดัหาวตัถุดิบขยายตวั

เพิ่มมากข้ึน 
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4. ชาวมุสลิมใช้นํ้ ามนัมะพร้าวในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงตลาดผูบ้ริโภคมุสลิมถือเป็นตลาดขนาด

ใหญ่มาก หากผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองฮาลาลจะมีศกัยภาพสูง 

 

การวเิคราะห์อุปสรรค (Threats)  

1. สภาพอากาศ ท่ีส่งผลทั้งต่อตวั “วตัถุดิบมะพร้าว” และ “กระบวนการผลิตนํ้ามนัมะพร้าว” 

2. ผูบ้ริโภคจาํนวนมากไม่ชอบกล่ินเฉพาะตวัของนํ้ามนัมะพร้าว 

3. วฒันธรรมการบริโภคอาหารของคนไทย ส่ิงท่ีจะรับประทานตอ้งมีรสชาติอร่อย และไม่

นิยมการบริโภคของท่ีใชน้ํ้ามนัเป็นส่วนประกอบแบบสลดั ทาํใหก้ารบริโภคนํ้ามนัมะพร้าว

โดยตรงมีนอ้ย 

 

การวเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)  

ในปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดกาํลงัมาแรงอย่างมาก ทาํให้ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัมะพร้าว ซ่ึง

จดัเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพความงาม มีคู่แข่งเพิ่มข้ึนอย่างมากมาย โดยสามารถจาแนก

คู่แข่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

1. คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) หมายถึง เคร่ืองสาํอางคท่ี์ผลิตจากวตัถุดิบธรรมชาติ โดยจะมี

ครีมหมกัผมตามหา้งสรรพสินคา้ 7-11 ร้านคา้ เป็นคู่แข่ง 

กลุ่มนํ้ ามนัมะพร้าวประเภทน้ีจะมีราคาไม่ต่างกันมาก แต่ตอ้งเทียบด้วยคุณภาพเพราะใช้วตัดิษ

ธรรมชาติ100% เน่ืองจากซุ้มจาหน่ายมกัตั้งในแหล่งใจกลางเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูง และมกัเป็นท่ี

ชุมนุมของกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีกาลงัซ้ือเพื่อดูแลเส้นผมและผวิพรรณ  

คู่แข่งรายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  

- กลุ่มผลิตโดยผูผ้ลิตรายย่อย หรือกลุ่มแม่บา้น ซ่ึงจะผลิตนํ้ ามนัมะพร้าวลกัษณะบรรจุภณัฑ์แบบ

ขวด โดยมียีห่อ้ในลกัษณะของช่ือกลุ่มแม่บา้นหรือชุมชนโดยไม่มีการทาการตลาดผา่นส่ือราคาแพง 

แต่เนน้การทาตลาดในรูปแบบการออกร้านตามงานต่าง ๆ  

-มีซุ้มขายตามถนน แมว้า่คู่แข่งขนัเหล่าน้ีจะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีคนท่ีมีรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง ซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกบัของทางบริษทั แต่จากขอ้ไดเ้ปรียบท่ีราคาถูก ทาํให้มีโอกาสท่ีจะแย่ง

กลุ่มผูบ้ริโภคบางส่วนของบริษทัไปได ้ 

2. คู่แข่งทํางอ้อม (Indirect Competitor) หมายถึง ผูผ้ลิตครีมท่ีมีวตัถุดิบจากธรรมชาติ โดยหาก

ผูบ้ริโภคไม่เลือกนํ้ ามนัมะพร้าวอาจเลือกซ้ือครีมอย่างอ่ืน ทดแทนได้ เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อ

สุขภาพเส้นผมและผิวพรรณเช่นกนั ท่ีผลิตออกมาเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค ลว้นเป็นคู่แข่ง

ทางออ้ม 
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แผนการตลาด  

วตัถุประสงค์ทางการตลาด 

 3.1.1 เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัเพื่อสร้างการจดจาํสินคา้ในกลุ่มสินคา้เพื่อสุขภาพเส้นผมและ

ผิวพรรณสําหรับท่านผูห้ญิงเปนส่วนใหญ่ และสามารถใชไ้ดท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่ทุกเพศทุก โดยการ

สร้าง Brand ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงคาดหมายไวว้่าจะสามารถสร้างให้เกิดการจดจาํและรับรู้ใน

กลุ่มเป้าหมายไดเ้พิ่มข้ึน 30% เป็นอยา่งนอ้ย  

3.1.2 เพื่อให้เป็น อนัดบั1 ของสินคา้ประเภทนํ้ ามนัเพื่อสุขภาพเส้นผมและผิวพรรณ เม่ือคนหาจาก 

Search Engine อาทิ Google Search หรือ Yahoo Search เป็นตน้  

3.1.3 เพื่อขยายสาขาและตวัแทนจาํหน่ายรวมเพิ่มหลายๆสาขา ภายในปีพ.ศ.2558 

3.1.4 เพื่อสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนปีละ 5% เป็นอยา่งนอ้ย 

การแบ่งส่วนตลาด  

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายและการวางตําแหน่งผลติภัณฑ์  

 3.2.1 การแบ่งส่วนตลาด ( Marketing segmentation) โดยจะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดดงัน้ี 

1.การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation)  

โดยพิจารณาในส่วนของเพศและรายไดข้องประชากรดงัน้ี 

- เพศ แบ่งเป็น  

 หญิง , ชาย 

- ระดบัรายได ้แบ่งเป็น 

 รายได ้ตํ่ากวา่  10,000 บาทต่อเดือน 

 รายได ้10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 

 รายตั้งแต่  20,001 บาทต่อเดือน ข้ึนไป 

2.การแบ่งส่วนตลาดทางภูมิศาสตร์ (Geographic segmentation)  

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีขนาดเมืองใหญ่ ประชากรอาศยัหนาแน่น  

3.การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ซ่ึงสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

- เป็นผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือสินคา้เพือ่สุขภาพเส้นผม และผวิพรรณเป็นอยา่งยิง่ 

- ผูบ้ริโภคท่ีนิยมหมกัผมเนน้ดูแลสุขภาพเส้นผม 

- ผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ือเส้ือเพื่อบาํรุงผวิพรรณ เช่นนาํมานวด หรือหยดใส่อ่างอาบนํ้าเวลาจะอาบนํ้า 
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2. กาํรกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group)  

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลางข้ึนไปหรือมากกวา่ 

10,000 บาทต่อเดือน มีลกัษณะเป็นคนท่ีชอบดูแลเส้นผมและผิวพรรณแบบธรรมชาติอยูแ่ลว้  ซ่ึงไม่

มีเวลาไปนวดและบาํรุงเส้นผม ไม่มีเวลาไปสปาท่ีร้าน จึงใช้นํ้ ามนัมะพร้าวมาใช้ปะโยชน์ท่ีบา้น

ระหว่างท่ีเราทาํงานบ้าน ทาํโน่นทาํน่ี เราก็สามารถหมัดผม หมักผมทิ้งไวไ้ด้โดยไม่เสียเวลา 

ปลอดภยั ไม่มีผลขา้งเคียง พร้อมราคายอ่มเยา  

กลุ่มเป้าหมายรองคือ กลุ่มบุคคลทัว่ไป ซ่ึงอาจมีรายไดไ้ม่สูงนกัแต่ก็ตอ้งการซ้ือสินคา้เพื่อ

ทดลองใช้ดูแลสุขภาพผิวและเส้นผมเพื่อให้เส้นผมเงางาม และผิวพรรณเปล่งปลัง่ ชุ่มช่ืน  และ

ผูบ้ริโภคบางคนนาํไปเช็ดเคร่ืองสาํอางคไ์ดง่้าย 

 

3. การวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning)  
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เม่ือพิจารณาจากประโยชน์และราคา ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสินคา้แลว้นั้น นํ้ ามนั

มะพร้าวสกดัเยน็ถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์สูงและราคาตํ่ามีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัสูง และเม่ือ

เทียบกบัคู่แข่งแล้วนั้นก็จะพบว่า นํ้ ามนัมะพร้าวสกดัเย็นอยู่ในตาํแหน่งท่ีโดดเด่นและได้เปรียบ

คู่แข่งซ่ึงถือเป็นกลยทุธทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์

 

กลยุทธส่วนประสมทางการตลาด  

3.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัมะพร้าวสกดัเย็นได้ส่งเสริมให้

ผูบ้ริโภคบาํรุงเส้นผมและผิวพรรณดว้ยผลิตภณัฑ์ธรรมชาติเน่ืองจากจดัจาํหน่ายตามความตอ้งการ

และตามกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค จึงมีการผลิตออกมาในราคาไม่แพงและยงัเน้นคุณภาพสูงอีกด้วย 

สามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งครอบครัว  

กลยุทธด้านผลติภัณฑ์  

                เน่ืองจากสินคา้คือนํ้ ามนัมะพร้าว ดงันั้นกลยุทธด้านผลิตภณัฑ์จึง มุ่งเน้นไปท่ี

มะพร้าวเป็นหลกั กลยุทธสําคญัประการหน่ึงก็คือการเลือกใชว้ตัถุดิบหรือเน้ือมะพร้าวท่ีมีคุณภาพ 

โดยใช้เน้ือมะพร้าวแก่ 100% เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้ให้กวา้งข้ึน จึงไดผ้ลิตตราโลโก้ติดท่ีตวั

สินคา้ เพื่อใหโ้ดดเด่นและเป็นท่ีรู้จกักบัสินคา้และนิยมใหก้นัมากข้ึน ซ่ึง เพื่อสร้างความแตกต่างจาก

คู่แข่งและสร้างการรับรู้และจดจาํแก่ผูบ้ริโภคจึงมีการใชก้ลยทุธ ดา้นบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงแบ่งออกสาํหรับ

จาํหน่าย 

กลยุทธ์ด้านตราสินค้า 

              สําหรับตราสินค้าเพื่อสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งเราจะเลือกใช้เป็นรูปผล

มะพร้าวผ่าเป็น 2ซีกแสดงให้เห็นชัดเพื่อส่ือเห็นถึงท่ีมาของนํ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ และเขียนว่า 

“Copra coconut serum” แปลวา่มะพร้าวท่ีสกดัมาจากเน้ือมะพร้าว 

ด้านราคา (Price)  

               การกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ ์“นํ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ Copra Coconut serum” 

จะใช้แนวทางของกลยุทธ์สินคา้ราคาถูกคุณภาพดี เป็นการตั้งราคาตามคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ

ผลิตภณัฑ์ มีคุณภาพดีกวา่บวกกบัคุณประโยชน์ท่ีสูงกวา่คู่แข่งเราจะให้ความสําคญักบัคุณภาพและ

วัตถุดิบท่ีนํามาใช้ในการผลิตให้เป็นสินค้ามีคุณภาพท่ีผู ้บริโภคจะได้รับ สินค้าง่ายต่อการ

ลอกเลียนแบบจึงทาํให้บริษทัตดัสินใจเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาเจาะตลาด (Market Penetration 

Pricing )การตั้งราคา สินคา้ให้ตํ่ากวา่ราคาปกติ แต่ราคาไม่แตกต่างจากทอ้งตลาดมากนกั เพื่อสร้าง

ความดึงดูดใหส้นใจโดยการมองเห็นโลโก ้และราคาท่ีโดดเด่นจึงทาํใหผู้บ้ริโภคอยากทดลองใช ้  
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ดํา้นสถานทีจั่ดจําหน่าย (Place)  

1) บิ้กซี สมุทรสาคร  

2) เทสโกโ้ลตสั สมุทรสาคร 

3) ศูนย ์โอทอ็ป  

4) ไปรษณีย ์ 

5) ตลาด กกท.  

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

               กลยุทธการส่งเสริมการตลาดเป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ ในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มความ

ตอ้งการซ้ือซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะส่งผลให้นํ้ ามนัมะพร้าว เป็นท่ี

รู้จกัและเพิ่มยอดขายโดยใชช่้องทางการส่งเสริมการขายดงัน้ี 

 การโฆษณา (Advertising) 

 - จดัทาํแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ ร้านท่ีตลาดกกท.  

 - ลงโฆษณาในเวป็ไซตท่ี์เก่ียวกบัความความงาม ทั้งสุขภาพเส้นผมและสุขภาพผวิพรรณ  

 - ส่ิงหน่ึงท่ีสําคญัอยา่งสูงในการจาํหน่ายสินคา้ก็คือ พนกังานขาย ซ่ึงนบัวา่เป็นส่วนสําคญั

ท่ีจะทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ หรือไม่ซ้ือสินคา้นั้นๆ  

การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)  

              เน่ืองจากปัจจุบนัท่ีมีคู่แข่งเพิ่มมากข้ึน การจดั Promotionพิเศษจึงเป็นการกระตุน้

ยอดขายทั้งจากลูกคา้เดิมและลูกคาใหม่ไดเ้พิ่มข้ึนโดยจะมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดงัน้ี  

- ออกบูท ในงานต่างๆ เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกคา้และประชาสัมพนัธ์สินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั

มากข้ึน อาทิเช่น งานโอท็อป   เป็นตน ซ่ึงกาํหนดออกงานต่างๆ อยา่งนอ้ย 5 งานต่อ 1 ปี ข้ึนอยูก่บั

รูปแบบงานท่ีจะมีจดัข้ึน เช่นงานโอท็อปก็จะสามรถสาธิตสินคา้มีการนวดหนา้ นวดผวินวดผม เพื่อ

กระตุน้ใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้และทาํใหลู้กคา้เดิมรูสึกวา่มัน่ใจในสินคา้จนติดตาม 

 - เพื่อกระตุน้ยอดขายจากทางเวป็ไซตจ์ะทาํโปรโมชัน่ลดราคาค่าจดัส่งสั่งสินคา้ครบ 1,000 

บาท จดัส่งแบบพสัดุใหฟ้รีหรือคิดค่าจดัส่งแบบ EMS เพียคร่ึงราคา 

 - ทาํบตัรสะสมแตม้ เม่ือซ้ือนํ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ขวดขนาดกลางข้ึนไปครบ10 ขวด ฟรี 

นํ้ามนัมะพร้าวขนาดเล็ก 1ขวด โดยมีระยะสะสม 6 เดือน  

 - ในช่วงเทศกาลจะมอบของท่ีระลึกใหก้บัลูกคา้ เช่น แจกปฏิทินพกช่วงวนัปีใหม่ 
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 - จดัทาํเอกลกัษณขององคก์ร (Corporate Identity) ไดแ้ก่ ตราสินคา้ เคร่ืองหมายการคา้ โล

โกน้ามบตัร บรรจุภณัฑ์รวมถึงการตกแต่งร้าน เพื่อส่ือให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั และเป็น

การประชาสัมพนัธเคร่ืองหมายการคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัยิง่ข้ึน 

การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation)  

              ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ เราสามารถทาํผา่นช่องทาง Social Network อยา่ง 

เวบ็ไซต ์Face book และ Twitter ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ หนา้จอเวป็ไซตw์ww.facebook.com  

ตัวอย่างหน้า Fan page บน Face book ซ่ึงในหน้าแรกเป็นกระดานข้อความท่ีสามารถ

แนะนาํสินคา้ หรือโปรโมชัน่ของร้านไดน้อกจากนั้นยงัสามารถอพัโหลดรูปสินคา้หรือบรรยากาศ

ในร้านในส่วนของรูปภาพไดอี้กดว้ยโดยท่ีผูท่ี้เขาชมก็สามารถให้คาํติชม แนะนาํหรือคอมเมน้ได ้ 

หน้าจอเวป็ไซต์ http://twitter.com ตวัอย่างการทาํตลาดบน Twitter ซ่ึงก็สามารถทาํการตลาดผ่าน

ทางการแนะนาํสินคา้ หรือโปรโมชัน่ รวมทั้งรูปภาพไดเ้ช่นเดียวกนั 

แผนปฏิบัติการของการทาําการตลาด (Action Plan) 

               การเลือกใชส่ื้อของนํ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ โดยเนน้ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย เขา้ใจง่ายและราคาไม่

สูง ไม่จาํเป็นท่ีตอ้งเสียค่าโฆษณาใน mass media และดว้ยจุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณพิเศษของสินคา้จะ

สร้างจุดเด่นให้เป็นท่ีสนใจด้วยตวัผลิตภณัฑ์เองรวมทั้งการท่ีผูบ้ริโภคได้มีประสบการณ์ตรงกบั

ผลิตภณัฑ์ก็จะสามารถขยายวงกวา้งข้ึนได ้ สําหรับการทาํการตลาดในระยะน้ีจะเน้นการสร้างแบ

รนดอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหผู้บ้ริโภครับรู้มากข้ึนโดยเนน้กิจกรรมท่ีเผยแพร่ขอ้มูลผา่นทุกส่ือชองทางท่ี

ได้กําหนดไวท้าํกิจกรรม CSR รวมทั้ งขยายตลาดไปยงัลูกค้า การเปิดหน้าร้านเป็นการสร้าง

เอกลกัษณ์อีกทางหน่ึงรูปแบบร้านท่ีเป็นเอกลกัษณเฉพาะและมีรูปแบบเดียวกนัทุกสาขา จะทาํให้

ผูบ้ริโภคและประชาชนทัว่ไปสามารถเห็น รับรู้รวมทั้งสร้างการจดจาํให้กบัผลิตภณัฑ์ได้อย่างดี

รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่ง ดีท่ีสุด การส่งเอกสารแนะนาํตวัเองไปยงั

ส่ือต่างๆ ก็จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีทาํให้ส่ือรู้จกัสินคา้สุขค่าของนํ้ ามนัมะพร้าวมากข้ึนหากมีส่ือ

สนใจจะสามารถลงข้อมูลของผลิตภณัฑ์ในคอลัมน์ต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายรวมทั้งจดัทาํ

เวบ็ไซต์เพื่อจาํหน่ายสินคา้เผยแพร่ขอ้มูลผลิตภณัฑ์และประชาสัมพนัธผ่านส่ือออนไลน์ตางๆ ซ่ึง

เหตุผลท่ีเลือกใชส่ื้อออนไลน์มากกวา่ส่ือดา้นอ่ืนๆนั้น เพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้�าหมายมีการ

เขาถึงขอ้มูลออนไลน์มากข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั รวมทั้งส่ือ

ออนไลน์ยงัมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ อยูม่ากและมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากข้ึนจึง

เลือกใชส่ื้อช่องทางน้ีในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค 
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แผนธุรกจิของบริษทัสยามสามเกลอ จํากดั ภายใต้ Band “นํา้พริก ญ.อ้าย” 

จิราพร สมบติัเป่ียม 

------------------------------------------------- 

บทความ 

ในดา้นการผลิตนั้น การผลิตสินคา้จาํเป็นตอ้งมีพื้นท่ีใชส้อยในการ จดัเก็บ ผลิต เคล่ือนยา้ย 

จดัแสดงสินคา้ และพื้นท่ีเหล่าน้ีตอ้งมีขนาดหรือจาํนวนเป็นไปตามท่ีวางแผนไวท้ั้งหมด 105 ตาราง

วาโดยมีพื้นท่ีใช้สอยประกอบดว้ย แผนกเตรียมวตัถุดิบ แผนกผลิต แผนกบรรจุ คลงัเก็บสินค้า 

แผนกการตลาดและการเงิน แผนกฝ่ายขาย ห้องแสดงสินคา้ บริเวณหนา้ร้าน หลงัร้าน และทางเดิน

ทั้งหมด 

ฝ่ายผลิตมีไวส้ําหรับทาํการผลิตนํ้ าพริกตรา “นํ้าพริก ญ.อา้ย” โดยแบ่งในแต่ละตาํแหน่งท่ี

ทาํหนา้ท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ยแผนกเตรียมวตัถุดิบ ทาํหนา้ท่ี รับวตัถุดิบท่ีมาส่งพร้อมจดัเตรียม

วตัถุดิบทั้งลา้ง ปลอก หัน่ ชัง่ ตวงเป็นตน้แผนกผลิต ทาํหนา้ท่ี เตรียมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้หพ้ร้อมใชง้าน 

แล้วนาํวตัถุดิบท่ีเตรียมไวม้าใส่ในเคร่ืองจกัรเพื่อทาํการบด จากนั้นนาํท่ีบดแล้วมาใส่เคร่ืองจกัร

สําหรับกวน เพื่อให้นํ้ าพริกเป็นเน้ือเดียวกนัพร้อมทั้งปรุงรสตามสูตรมาตราฐานของทางบริษทั

แผนกบรรจุภณัฑ ์แบ่งการทาํงานออกเป็น 3 ขั้นตอน 1) ติดฉลากผลิตภณัฑต์รา “นํ้าพริก ญ.อา้ย” 2)

นาํนํ้าพริกท่ีผลิตเสร็จมาชัง่ หรือตวงในปริมาณมาตราฐานใส่ในขวดแกว้หรือซีลถุงท่ีมีฉลากติด  

3)นําเข้าเคร่ืองปิดฝาก่ึงอตัโนมติั เพื่อคงความอร่อย ใหม่ ไม่เหม็นหืนเน่ืองจากทางบริษทัไม่มี

นโยบายใชส้ารวตัถุกนัเสีย 4)นาํนํ้ าพริกท่ีบรรจุลงในขาวแกว้พร้อมฉลากผลิตภณัฑ์นั้นมาติดวนัท่ี 

เพื่อระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีผลิต และระบุวนัหมดอายุ โดย “นํ้าพริก ญ.อา้ย” สามารถนาํมารับประทาน

ภายในสามเดือน5)นาํนํ้าพริกท่ีบรรจุภณัฑเ์สร็จสมบูรณ์นั้นมาบรรจุลงลงั หรือกล่อง เพื่อง่ายต่อการ 

เคล่ือนยา้ย 

ห้องคลังสินค้าไวเ้ก็บผลิตภณัฑ์ตรา “นํ้ าพริก ญ,อา้ย” ทั้งแบบลงั กล่อง หรือแบบถุงเพื่อ

แบ่งขายเป็นกิโล พนกังานมีหน้าท่ีจดัเรียงให้เป็นระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการ

เคล่ือนยา้ยไปยงัรถขนส่งผลิตภณัฑข์องทางบริษทั 

สํานักงานในส่วนสาํนกังานแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ประกอบดว้ย ห้องสํานกังาน  มีไวส้ําหรับ

พนักงานฝ่ายการตลาด และฝ่ายการเงินและบญัชี เพื่อใช้ในการจดัเก็บเอกสารท่ีสําคญัของทาง

บริษทั และสาํหรับประชุมงานในแต่ละเดือน  หอ้งแสดงสินคา้ มีไวส้าํหรับพนกังานขาย ซ่ึงในห้อง

น้ีจะจดัแสดงผลิตภณัฑ์ “นํ้ าพริก ญ.อา้ย” ทั้ง 5 พร้อมทั้งในส่วนท่ีจดัให้ลูกคา้ได้ชิม และติดรูป

นํ้าพริกทั้ง 5 ขนาดใหญ่พร้อมทั้งอธิบายคุณประโยชน์ของนํ้าพริกพอขงัเขป 
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ทางเดินและลานจอดรถสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี1 ทางเดินและลานจอดรถหลังบริษัท ไวส้ําหรับรถบรรทุกขนส่งสินค้าทั้งจาก 

Supplier และของทางบริษทัเอง ใชใ้นการจอดรับส่งสินคา้เขา้-ออก และใชใ้นการกลบัรถ 

ส่วนท่ี 2 ทางเดินตรงกลางระหว่างตึก ไว้สําหรับพนักงานของบริษัทเท่านั้ น ห้าม

บุคคลภายนอกเขา้โดยเด็ดขาด มีไวใ้ชใ้นการเดินเอกสาร เคล่ือนยา้ยสินคา้จากคลงัสินคา้มายงัห้อง

แสดงสินคา้ หรือใหพ้นกังานไวใ้ชพ้กัผอ่นในช่วงพกักลางวนั 

ส่วนท่ี 3 ทางเดินและลานจอดรถหนา้บริษทั แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง ฝ่ังซ้ายไวส้ําหรับจอดรถ

ของลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อซ้ือสินคา้ และในฝ่ังขวาสาํหรับจอดรถพนกังานของบริษทั 

การดาํเนินงานภายในสาขาจะใช้แนวคิดของ Value chain มาบริหารจดัการโดย Value chainหรือ

ห่วงโซ่แห่งคุณค่าเป็นแนวคิดท่ีว่าดว้ยการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องคก์รและลูกคา้โดยแต่ละหนา้ท่ี

ของการปฏิบติังานของฝ่ายต่างๆภายในองค์กรจะมีการดาํเนินงานท่ีแยกกนัเพียงหน้าท่ีเท่านั้นแต่

จะตอ้งมีความสัมพนัธ์และส่งมอบคุณค่า (Value) ซ่ึงกนัและกนัมีองคป์ระกอบดว้ยกนั 2 ส่วน 

กิจกรรมหลกั ว่าด้วยเร่ือง การจดัหาวตัถุดิบ ทั้งวตัถุดิบสด ท่ีซ้ือจากผูค้า้รายใหญ่ และ

วตัถุดิบแห้งท่ีซ้ือจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อไดใ้นราคากลาง มีการควบคุมวตัถุดิบ ให้มีคุณภาพท่ี

ใหม่ สด โดยสั่งซ้ือแบบวนัต่อวนั และมีการควบคุมในการจดัส่งของผูค้า้วตัถุดิบใหท้นัเวลา ในส่วน

ของการปรุง ผสมวตัถุดิบ มีการควบคุมจาํนวนของส่วนผสมในแต่ละสูตรให้ถูกต้อง และมี

มาตราฐานท่ีในส่วนของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตนั้น มีการตรวจเช็คและดูแลให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้

งานไดต้ลอดเวลา หากมีการขดัขอ้ง หรือเคร่ืองจกัรเสียจะดูแลอยา่งทนัที 

กิจกรรมสนบัสนุน วา่ดว้ยเร่ือง การจดัการทรัพยากรมนุษย ์สําหรับพนกังานดา้นฝ่ายผลิตเท่านั้นมี

จาํนวนทั้งหมด 15 คน ประกอบดว้ยผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต พนกังานเตรียมวตัถุดิบ พนกังานฝ่ายผลิต 

พนักงานบรรจุภัณฑ์ พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และพนักงานขบัรถ ทั้ งน้ีบริษัทยงัให้

ความสาํคญัในการพฒันาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ง่ายต่อการผลิตเพื่อทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

และในส่วนของกระบวนการจดัซ้ือ วตัถุดิบท่ีเป็นของสด จะใชจ้ากแหล่งวตัถุดิบโดยตรง และทาง

บริษทัมีการจดัซ้ือเอง เพื่อทาํการคดัเลือกสินคา้ดว้ยตนเอง ส่วนวตัถุดิบแห้งนั้นจะทาํการจดัซ้ือจาก

ตลาดไท ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีของครบครัน และในราคาท่ีเป็นกลาง โดยใหผู้ค้า้จดัส่งถึงบริษทั และทาง

บริษทัจะทาํการสั่งซ้ือใหเ้พียงพอในแต่ละเดือน 

กระบวนการผลตินํา้พริกน้ัน 

ส่วนท่ี 1 วตัถุดิบสด ปอก ลา้ง สับ ทอด  

ส่วนท่ี 2 วตัถุดิบแหง้ ลา้งและป่น 

ส่วนท่ี 3 เคร่ืองเทศ บดใหล้ะเอียด 
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และนาํทั้ง 3 ส่วนมาผสมรวมกนั ทาํการกวน เม่ือเสร็จเขา้กระบวนการบรรจุภณัฑ์ และ

สุดทา้ยจดัส่งจาํหน่าย 

ข้ันตอนการผลติสินค้าแต่ละรายการทีต่่างกนั 

• ข้ันตอนการทาํนํา้พริกกุ้งป่น 

1. เตรียมเคร่ืองบดเพื่อบดวตัถุดิบหลกั กุง้แหง้ พริกแหง้ กระเทียม หอมแดง ใหล้ะเอียด 

2. เตรียมเคร่ืองกวนใส่นํ้ามนัพอให้ร้อน นาํนํ้าพริกท่ีบดลงไปผดั ปรุงรสดว้ย นํ้าตาล นํ้าปลา นํ้า

มะขามเปียกและเกลือป่น 

3. จากนั้นทิ้งให้นํ้ าพริกเซ็ตตวัแลว้นาํใส่ถงัรับ เพื่อบรรจุนํ้ าพริกลงขวดแกว้ท่ีเตรียมไวจ้ากนั้น

นาํเขา้เคร่ืองปิดฝาแกพ้ร้อมติดฉลากตราผลิตภณัฑ ์

• ข้ันตอนการทาํนํา้พริกมะขามกุ้ง 

1.เตรียมเคร่ืองบดเพื่อบดวตัถุดิบหลกัมะขามอ่อนหมูเน้ือแดงกุง้แห้ง พริกข้ีหนูสวนกระเทียม

และกะปิใหล้ะเอียดพอประมาณ 

2. เตรียมเคร่ืองกวนใส่นํ้ ามนัพอให้ร้อนปานกลาง นาํนํ้ าพริกท่ีบดลงไปผดัปรุงรสด้วยนํ้ าตาล

ป๊ิบเกลือป่นและนํ้าปลา 

3. จากนั้นทิ้งให้นํ้ าพริกเซ็ตตวัแลว้นาํใส่ถงัรับ เพื่อบรรจุนํ้ าพริกลงขวดแกว้ท่ีเตรียมไวจ้ากนั้น

นาํเขา้เคร่ืองปิดฝาแกพ้ร้อมติดฉลากตราผลิตภณัฑ ์

• ข้ันตอนการทาํนํา้พริกเห็ดอบ 

1.นาํเห็ดนางฟ้า ตดักา้นแขง็ ๆ ออก ฉีดเป็นช้ินเล็ก ๆ นาํไปผึ่งพอแหง้หมาด  

2.นาํลงทอดจนเหลืองกรอบ ตกัข้ึนใหส้ะเด็ดนํ้ามนั บดพอแหลก 

3.คัว่พริกแห้งให้เม็ดพริกพอง ตกัข้ึนพกัให้เยน็ พริกจะเหลืองกรอบ หลงัจากนั้นนาํไปบดให้

ละเอียด 

4.ตะไคร้ ใบมะกรูด ลา้งซอย ผึ่งพอหมาด ๆ ทอดหรืออบจนกรอบ 

5.ผดัเคร่ืองท่ีบดทั้งหมด กบันํ้ ามนัเล็กน้อย ปรุงรสดว้ยเกลือป่น นํ้ าตาลทราย นํ้ ามะขามเปียก 

ออกรสเคม็ หวาน เปร้ียว คัว่ใหมี้ลกัษณะแหง้ นํ้าพริกท่ีไดจ้ะเป็นเมด็เล็ก ๆ เหมือนเมด็ถัว่เขียว 

• ข้ันตอนการทาํนํา้พริกปลาทูผดั 

1.นาํปลาทูน่ึงท่ีไดม้าแกะเอาแต่เน้ือ 

2.เตรียมเคร่ืองบดเพื่อบดพริก กระเทียม และปลาทูท่ีแกะเรียบร้อยแลว้ บดให้เขา้กนัเป็นเน้ือ

เดียว 

3.ใส่นํ้ ามนัพอประมาณในเคร่ืองกวน จากนั้นกวนให้พร้อมทั้งปรุงรสดว้ยนํ้ าปลา ให้มีรสเค็ม

นิดๆ 
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4.จากนั้นทิ้งให้นํ้ าพริกเซ็ตตวัแลว้นาํใส่ถงัรับ เพื่อบรรจุนํ้ าพริกลงขวดแกว้ท่ีเตรียมไวจ้ากนั้น

นาํเขา้เคร่ืองปิดฝาแกพ้ร้อมติดฉลากตราผลิตภณัฑ ์

• ข้ันตอนการทาํนํา้พริกปลาร้าป่น 

1.นาํปลาร้าไปสับละเอียดเอานํ้าออก 

2.นาํหวัหอม ตะไคร้ ใบมะกรูด กระเทียม ไปคัว่ใหห้อม แลว้บดใหล้ะเอียด 

3.นาํปลาร้าตามดว้ย พริกแห้ง หวัหอม และนาํตะไคร้ ใบมะกูด กระเทียม ท่ีบดละเอียดแลว้ไป

คัว่ใหห้อม นาํมาบดใหเ้ขา้กนั 

4.ตรียมเคร่ืองกวน ตามดว้ยนํ้ามนัพืช แลว้นาํปลาร้าท่ีปรุงผสมเคร่ืองแลว้ใส่ลงไป แลว้ตามดว้ย

นํ้ามะขามเปียกนํ้าปลา และนํ้าตาลทรายใส่ตามกวนใหเ้ขา้กนัจนแหง้มีกล่ินหอม 

5.จากนั้นทิ้งให้นํ้ าพริกเซ็ตตวัแลว้นาํใส่ถงัรับ เพื่อบรรจุนํ้ าพริกลงขวดแกว้ท่ีเตรียมไวจ้ากนั้น

นาํเขา้เคร่ืองปิดฝาแกพ้ร้อมติดฉลากตราผลิตภณัฑ ์

 

 ในส่วนของกาํลงัการผลิตของ “นํ้ าพริก ญ อา้ย” นั้นสามารถผลิตนํ้ าพริกได้วนัละ 500 

กิโลกรัม ต่อนํ้าพริก 1 ชนิด ต่อเดือนผลิตได ้15,000 กิโลกรัม และต่อปีผลิตได ้180,000 กิโลกรัม 

 รายการวตัถุดิบ ประกอบดว้ย พริกข้ีหนูสวน กระเทียม พริกแห้ง(เม็ดเล็ก) พริกแห้ง(เม็ด

ใหญ่) มะขามเปียกมีเมด็ ตะไคร้ หอมแดง ใบมะกรูด เห็ดนางฟ้า กะปิ เกกลือป่น นํ้าตาลป๊ิบ นํ้าตาล

ทราย กุง้แหง้ หมูเน้ือแดง ปลาทูน่ึง ปลาร้า นํ้าปลา มะขามอ่อน และนํ้ามนัพืช 

 รายการเคร่ืองจักร ประกอบด้วย เคร่ืองบดอาหารสด เคร่ืองกวน เคร่ืองปิดฝาขวด

ก่ึงอตัโนมติั เคร่ืองป้ัมวนัท่ีเคร่ืองชัง่ ฟิล์มหด ฉลาก ตูแ้ช่ เคร่ืองซีลถุง ถงัรับ อ่างผสม ขวดแกว้+ฝา 

มีด ถงั และลงัพลาสติก 

 โดยมีตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย คือ 98.64 บาท ซ่ึงการคาํนวณตน้ทุนสินคา้ทั้งหมดต่อหน่วยจะ

มีผลต่อการตั้งราคา เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาขายโดยเฉล่ีย กิโลกรัมละ 550 บาท ไดก้าํไร 457.07 

บาท/กิโลกรัม ซ่ึงคิดเป็น 491.84% ของตน้ทุน 

การทาํงานของบริษทัสยามสามเกลอ จาํกดั ผูบ้ริหารหยุดวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์ระดบั

ผูจ้ดัการ หยดุเฉพาะวนัอาทิตย ์และระดบัปฏิบติังาน สามารถเลือกวนัหยดุไดแ้ต่หา้มเลือกวนัหยดุซํ้ า

กนั ซ่ึงใน 1 เดือนจะทาํงาน 26 วนั หยดุ 1 วนั ทาํงานวนัละ 9 ชัว่โมง และใหพ้กั 1 ชัว่โมง 

แผนการจัดการองค์การและการจัดการ 

บริษทัสยามสามเกลอ จาํกดัเป็นบริษทัใหม่ท่ีดาํเนินการเปิดกิจการเก่ียวกบัธุรกิจนํ้ าพริก

สําเร็จรูปพร้อมรับประทานภายใตแ้บรนด์ “นํ้ าพริก ญ.อา้ย”โดยใช้ระบบ Just in Time เขา้มาช่วย

เพื่อให้การจดัการวตัถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจดัระบบสินคา้คงคลงัแบบ FIFO 



 

วารสารการวจิัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่4 ฉบับที ่1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

146 Journal of Business Research and 

Administration 

(เขา้ก่อน-ออกก่อน) เพื่อลดความเส่ือมจากการจดัเก็บวตัถุดิบเป็นเวลานาน ในส่วนของวตัถุดิบขา

ออกกบัผูก้ระจายสินคา้จะส่งเป็นรอบทุกสัปดาห์เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ใหม่อยู่เสมอ และทนัต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ผงัองค์กร 

 

คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของตําแหน่งต่างๆ 

 ผู้บริหาร 1 ตําแหน่ง 

ความรับผดิชอบ 

1. ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัท่ีกาํหนดไว ้

2. ประเมินผลการปฏิบติังานของแผนงานหลกัต่าง ๆ  

3. พิจารณาและทบทวนแผนกลยทุธ์  แผนระยะยาว  

คุณสมบัติ: การศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจอาย ุ25 ปีข้ึนไป เป็นเพศชายหรือหญิงก็ได ้ตอ้งมี

ประสบการณ์อยา่งน้อย 2 ปี สามารถใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างดี ตอ้งมีลกัษณะมีภาวะความเป็น

ผูน้าํมีความอดทน บุคลิกดี และละเอียดรอบครอบ 

ระยะเวลาการทาํงาน : จนัทร์ – ศุกร์8.30 -17.30น. 

อตัราเงินเดือน  : 30,000 บาทข้ึนไป 

 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริการ 1 ตําแหน่ง 

พนกังานคลงัสินคา้ 

 

ผูบ้ริหาร 

ผจก.ฝ่ายการตลาด

และบริการ 

ผจก.ฝ่ายผลิต ผจก.ฝ่ายการเงินและ

บญัชี 

พนกังานขาย 1 

พนกังานขบัรถ 1 

พนกังานเตรียมวตัถุดิบ 

 
พนกังานผลิต 3 

พนกังานบรรจุ 2 
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ความรับผดิชอบ 

1. กาํหนดแผนการตลาดใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

2. ติดต่อประสานงานกบัคู่คา้ของบริษทั 

3. ทาํการฝึกอบรมและใหค้วามรู้ในตวัสินคา้ แก่เจา้หนา้ท่ีขาย หรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณสมบัติ: การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด อายุ 25 ปีข้ึนไป เพศชาย หรือหญิงก็

ได ้มีประสบการณ์ดา้นการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 1 ปีสามารถใช้ภาษาองักฤษ และใช้ โปรแกรม 

Microsoft Office ไดเ้ป็นอยา่งดี มีความคิดริร่ิมสร้างสรรค ์

ระยะเวลาการทาํงาน : จนัทร์ – ศุกร์ 8.30 -17.30น. 

อตัราเงินเดือน  : 25,000 บาทข้ึนไป 

 ผู้จัดการฝ่ายผลติ 1 ตําแหน่ง 

ความรับผดิชอบ 

1. มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํกบัและควบคุมการดาํเนินงานทั้งหมดในการผลิต 

- การเตรียมวตัถุดิบ 

- ขั้นตอนการผลิต 

- การบรรจุ 

2. รับผดิชอบในการติดต่อกบั Suppliers ในการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมด 

3. ควบคุมดูแลการผลิต 

คุณสมบัติ : การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ อายุ 25 ปีข้ึนไป เพศชายหรือ

หญิงก็ได้ มีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 3 ปีสามารถใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี มี

ลกัษณะความเป็นผูน้าํ ละเอียดรอบครอบ มีความอดทน และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 

ระยะเวลาการทาํงาน : จนัทร์ – ศุกร์ 8.30 -17.30น. 

อตัราเงินเดือน  : 25,000 บาทข้ึนไป 

 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี1 ตําแหน่ง 

ความรับผดิชอบ 

1. ดาํเนินการรับผดิชอบการดูแลทางดา้นการเงินและบญัชี 

2. ดูแลสถานะการเงินของบริษทั เพื่อใหเ้จา้หน้ีทางการคา้มัน่ใจวา่ทางบริษทัสามารถชาํระหน้ี

ตามเวลาท่ีกาํหนดได ้

3. จดัทาํเงินเดือน สวสัดิการ และสถิติขาด ลา มาสายของพนกังาน 

คุณสมบัติ : การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบญัชี อายุ 25 ปีข้ึนไป เพศ

ชายหรือหญิงก็ได ้มีประสบการณ์ดา้นการบริหารการเงินและการบญัชีอยา่งนอ้ย 2 ปี มีการเปิดรับ
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เทคโนโลยี ขอ้มูล ข่าวสาร และส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลามีความละเอียดรอบคอบ มีภาวะความเป็นผูน้าํ 

มีความอดทน สุขภาพแขง็แรงดี 

ระยะเวลาการทาํงาน : จนัทร์ – ศุกร์8.30 -17.30น. 

อตัราเงินเดือน  : 25,000 บาทข้ึนไป 

 พนักงานขาย1 ตําแหน่ง 

ความรับผดิชอบ 

1. รับผดิชอบในการบริการลูกคา้อยา่งเป็นมิตร 

2. ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑต่์างๆใหก้บัลูกคา้อยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

3. จดัวางสินคา้ในชั้นวาง 

คุณสมบัติ: การศึกษามธัยมศึกษา 3 ข้ึนไป อายุ 18 ปีข้ึนไป เพศชายหรือหญิงก็ไดมี้บุคลิกท่ีดี แต่ง

กายสะอาดเรียบร้อย ใชค้าํพูดท่ีชดัเจนเขา้ใจง่ายรักงานบริการ 

ระยะเวลาการทาํงาน : จนัทร์ – ศุกร์8.30 -17.30น. 

อตัราเงินเดือน  : 9,000 บาทข้ึนไป 

 พนักงานขับรถ1 ตําแหน่ง 

ความรับผดิชอบ 

1. ตรวจดูสภาพโดยรวมของรถ พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพเคร่ืองยนตก่์อนออกปฏิบติัหนา้ท่ี 

2. ดูแลรักษาสินคา้ท่ีตอ้งส่งใหลู้กคา้ใหดี้ท่ีสุด ขบัรถนาํสินคา้ไปส่งใหลู้กคา้จนถึงท่ีหมายไร้

อุบติัเหตุ 

3. ทาํงาน ถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

คุณสมบัติ : การศึกษามธัยมศึกษา 3 ข้ึนไป อายุ 20-50 ปี เพศชายมีความละเอียดรอบคอบ มีความ

อดทน สุขภาพแขง็แรงดีขยนัขนัแขง็ 

ระยะเวลาการทาํงาน : จนัทร์ – ศุกร์ 8.30 -17.30น. 

อตัราเงินเดือน  : 8,000 บาทข้ึนไป 

 พนักงานคลงัสินค้า 2 ตําแหน่ง 

ความรับผดิชอบ 

1. ทาํการตรวจรับสินคา้ เขา้-ออก 

2. จดัสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัสินคา้ในการจดัวาง และเก็บรักษา 

3. ดูแลความปลอดภยัของสถานท่ี เพื่อป้องกนัความเสียหายของสินคา้ 

คุณสมบัติ : การศึกษามธัยมศึกษา 3 ข้ึนไปอายุ 18 ปีข้ึนไป เพศชายหรือหญิงก็ได ้มีความละเอียด

รอบคอบ มีความอดทน สุขภาพแขง็แรงดีขยนัขนัแขง็ 
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ระยะเวลาการทาํงาน : จนัทร์ – ศุกร์ 8.30 -17.30น. 

อตัราเงินเดือน  : 8,000 บาทข้ึนไป 

 พนักงานเตรียมวตัถุดิบ 5 ตําแหน่ง 

ความรับผดิชอบ  

1. คดัเลือก จดัเตรียมและจดัเก็บ วตัถุดิบ  

2. ดูแลพื้นท่ีปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ สะอาด เรียบร้อยตลอดเวลา 

3. ดูแลอุปกรณ์ให้คงอยูใ่นสภาพเดิม 

คุณสมบัติ : การศึกษา มัธยมศึกษา 3 ข้ึนไปอายุ 20 ปีข้ึนไป เพศชายหรือหญิงก็ได้ มีความ

ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน สุขภาพแขง็แรงดีขยนัขนัแขง็ 

ระยะเวลาการทาํงาน : จนัทร์ – ศุกร์8.30 -17.30น. 

อตัราเงินเดือน  : 9,000 บาทข้ึนไป 

 พนักงานผลติ 3 ตําแหน่ง 

ความรับผดิชอบ  

1. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

2. ดูแลพื้นท่ีปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ สะอาด เรียบร้อยตลอดเวลา 

3. รักษาความลบัของบริษทัยา่งเคร่งครัด 

คุณสมบัติ: การศึกษามธัยมศึกษา 3 ข้ึนไป อาย ุ20-50 ปี เพศชายละเอียดรอบคอบ มีความอดทน 

สุขภาพแขง็แรงดีขยนัขนัแขง็ 

ระยะเวลาการทาํงาน : จนัทร์ – ศุกร์8.30 -17.30น. 

อตัราเงินเดือน  : 9,000 บาทข้ึนไป 

 พนักงานบรรจุภัณฑ์ 2 ตําแหน่ง 

ความรับผดิชอบ  

1. ควบคุมเคร่ืองจกัรและบรรจุผลิตภณัฑ์ 

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยบรรจุภณัฑ ์

3. ดูแลพื้นท่ีปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ สะอาด เรียบร้อยตลอดเวลา 

คุณสมบัติ : การศึกษามธัยมศึกษา 3 ข้ึนไปอายุ 20-50 ปี เพศชาย มีความละเอียดรอบคอบ มีความ

อดทน สุขภาพแขง็แรงดีขยนัขนัแขง็ 

ระยะเวลาการทาํงาน : จนัทร์ – ศุกร์ 8.30 -17.30น. 

อตัราเงินเดือน  : 9,000 บาทข้ึนไป 
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แผนควบคุมการดําเนินงาน 

โดยการใชต้วัวดัผลการทาํงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ท่ีมีการกาํหนดและตก

ลงกนัไวล่้วงหนา้ระหวา่งองคก์รและผูป้ฏิบติังานซ่ึงมีเกณฑก์ารวดั 

เกณฑใ์นการวดั 

80-100 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก 

70-80 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ ดี 

60-70 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ ปานกลาง 

ตํ่ากวา่ 60  อยูใ่นเกณฑ์ ปรับปรุง 

ดีมาก  4 เท่า  ของเงินเดือน 

ดี  3 เท่า  ของเงินเดือน 

ปานกลาง  1 เท่า  ของเงินเดือน 

ปรับปรุง  ไม่มี  ของเงินเดือน 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

1. การคัดเลือกบุคลากรทีเ่หมาะสมกบังานและองค์กร  

 มีการคดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาบุคลิกภาพ ดูวสิัยทศัน์มุมมองในการทาํงาน 

และการดูแฟ้มผลงานการทาํงานท่ีผา่นมาถา้มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. การฝึกอบรมและการรักษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ 

การฝึกอบรมของบริษทันั้นจะแบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ ระดบัผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการ  โดย

ทั้งน้ีจะมีการฝึกอบรม Training ดว้ยกนัในแต่ละปี 

ระดบัผูบ้ริหาร 

 - จดัฝึกอบรมภาวการณ์เป็นผูน้าํท่ีดี 

 - จดัฝึกอบรมดา้นภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียนเชิงธุรกิจ 

 - จดัฝึกอบรมดา้นจริยธรรมและคุณธรรมสาํหรับผูบ้ริหารระดบัปฏิบติังาน 

 - จดัฝึกอบรมในหนา้ท่ีและงานท่ีทาํ ใหพ้นกังานเกิดความเช่ียวชาญ 

 - จดัฝึกอบรมพฒันาบุคลิกภาพท่ีดี 

 - จดัฝึกอบรมเร่ืองการใชแ้ละการดูแลเคร่ืองจกัร วตัถุดิบ ใหค้งอยูใ่นสภาพท่ีดี 

 - จดัฝึกอบรมดา้นภาษาองักฤษ ภาษาอาเซียน และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

 - จดัฝึกอบรมความปลอดภยัในโรงงาน 

 

 



 

วารสารการวจิัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่4 ฉบับที ่1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

151 Journal of Business Research and 

Administration 

3. การกาํหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและจูงใจให้กบับุคลากร 

 -  มีการจ่ายค่าประกนัสังคมจ่ายเป็น 5% ของเงินเดือน ถา้คนท่ีมีเงินเดือนเกิน 15,000 บาท

จะคิดฐานเงินเดือนเพียง 15,000 บาท 

 -  มีวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัTisco 

 -  มีโบนสัใหต้ามผลประกอบการของบริษทั 

 -  มีเงินช่วยเหลือกรณีสมรส ลาบวช และบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม  

 - มีการจดังานเล้ียงประจาํปีในวนัท่ี 25 ธนัวาคม ของทุกปี 

 - มีวนัหยดุตามประเพณี  

 - ในกรณีลาคลอดลาได ้45 วนั 

  4.การกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัการเลกิจ้าง 

 - ขาดงานเกิน 3 วนัโดยไม่มีใบลาและเหตุผลท่ีจาํเป็น บริษทัสามารถเลิกจา้งไดท้นัที 

 - หากมีการทุจริตเร่ืองงบทางการเงิน บริษทัสามารถไล่ออกไดท้นัที 

-ในกรณีท่ีผูบ้ริหารทาํเสียช่ือเสียง เช่นมีเร่ืองชูส้าว ทะเลาะววิาทในบริษทั  ด่ืมเคร่ืองด่ืมมึน

เมาในเวลาทาํงาน การทาํงานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานในบริษทัมาทาํในเวลางาน และการโจรกรรม

ขอ้มูล หรือขายความรับบริษทั บริษทัสามารถไล่ออกไดท้นัที 

- ในกรณีทาํทรัพยสิ์นบริษทัเสียหายจะมีการตกัเตือน 1 คร้ัง หากทาํอีกบริษทัสามารถไล่

ออกไดท้นัที 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายและเพื่อใหบุ้คลากรมีทศันคติอนัดีต่อองคก์รทางบริษทัฯดาํเนิน

นโยบายการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์รมุ่งใหบุ้คลากรเติบโตไปพร้อมกบับริษทัฯ 

โดยสรุปเสียค่าใช้จ่ายให้กบัพนกังานของบริษทัสยามสามเกลอ จาํกดั ทั้งหมด 2,736,000 

บาท/ปี 

ทางบริษทัไดส้ํารองแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดขอ้ขดัขอ้ง เช่น ลูกคา้สั่งสินคา้เพิ่มมากข้ึน ส่งผล

ให้บริษทัผลิตสินคา้ไม่ทนั จะทาํการเรียกประชุมทุกฝ่ายเพื่อหารือแนวโน้มตลาดของบริษทัท่ีโต 

ส่งผลต่อการผลิตท่ีไม่ทนัต่อความตอ้งการ มีการพิจารณาซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีเพิ่มข้ึน โดยตอ้งพิจารณา

วา่เคร่ืองจกัรตวัไหนเหมาะท่ีจะซ้ือเพิ่ม และอาจจะจดัจา้งพนกังานฝ่ายผลิตเพิ่มข้ึน โดยพิจารณาจาก

การผลิตวา่ทนักบัเวลาท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 

ดา้นเคร่ืองจกัรเกิดความเสียหาย ถา้สามารถซ่อมได ้จะให้พนกังานแกไ้ขในเบ้ืองตน้ แต่ใน

กรณีท่ีไม่สามารถซ่อมได ้โดยจะเรียกช่างทางดา้นเคร่ืองจกัรโดยตรงของทางบริษทัท่ีซ้ือแต่หาก

เคร่ืองจกัรเสียหายมากโดยไม่สามารถซ่อมไดเ้ลย จะมีการพิจารณาเพื่อขอซ้ือเคร่ืองจกัรตวัใหม่ทนัที 
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ดา้นแรงงานหากเกิดการประทว้งของแรงงาน บริษทัจะใหพ้นกังานคนกลางเขา้มาเจรจากบั

ผูบ้ริหารเพื่อหาขอ้สรุปพิจารณาอย่างมีเหตุผล และทางออกท่ีดีท่ีสุดให้กบัพนกังาน และบริษทัเอง

หากพนกังานสร้างความรุนแรงเกิดความเสียหาย บริษทัตอ้งให้ทางตาํรวจเขา้มาระงบัเหตุการณ์ให้

อยูใ่นความสงบ 

สุดทา้ยในดา้นของวตัถุดิบ ถา้วตัถุดิบเกิดข้ึนราคาส่งผลต่อตน้ทุนท่ีมีโอกาสสูงตามขั้นตอน

การผลิตจะลดปริมาณวตัถุดิบท่ีสูงให้น้อยลงลดขนาดบรรจุภณัฑ์ หรือลดนํ้ าพริกท่ีบรรจุนั้นให้ใน

ปริมาณท่ีลดลง และทาํการติดต่อกบั Supplier โดยตรงเพือ่ต่อรองเร่ืองราคาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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แผนธุรกจินํา้มนัมะพร้าว 

HEALTHY COCO 

นูราลิศ  มะยโูซะ 

------------------------------------------------- 

นํ้ ามนัมะพร้าว เป็นนํ้ ามนัพืชท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอนัหน่ึงของโลก    ตามตาํราอายรุเวทของอินเดีย  

ไดมี้การใชน้ํ้ามนัมะพร้าวเป็นยารักษาโรคมากวา่ 4,000 ปี ในประเทศจีน ไดน้าํนํ้ามนัมะพร้าวไปใช้

ในตาํรายาจีนมากวา่ 2,000 ปี โดยใชรั้กษาโรค 69 โรค  ส่วนในประเทศต่าง ๆในทวีปอเมริกากลาง 

และแอฟริกาตะวนัออก ไดใ้ชน้ํ้ ามนัมะพร้าวด่ืมเป็นแกว้ ๆ เพื่อรักษาอาการของโรค ชาวฟิลิปปินส์

ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตนํ้ ามนัมะพร้าว รายใหญ่ท่ีสุดในโลก ก็ไดใ้ชน้ํ้ ามนัมะพร้าวเป็นยา ทั้งกินและทา มาชา้

นาน ส่วนคนไทยก็ใชน้ํ้ ามนัมะพร้าวตามตาํราแพทยแ์ผนไทย ช่ือโอสถพระนารายณ์ มาตั้งแต่สมยั

อยธุยาตอนกลาง 

กรดลอริก ในนํ้ ามนัมะพร้าวเป็นกรดไขมันอ่ิมตัวขนาดกลางทาํหน้าท่ีส่งเสริมระบบ

ภูมิคุม้กนัของร่างกาย ไปทาํลายไวรัส โดย กระตุน้เม็ดเลือดขาว ให้ไปโจมตี และทาํลายทุกส่ิงท่ี

แปลกปลอมของร่างกาย รวมทั้งไวรัส แบคทีเรีย เซลลม์ะเร็ง และช่วยแบ่งเบาภาระของเมด็เลือดขาว 

โดยช่วยต่อสู้กบัเช้ือโรคอ่ืนๆ เช่น แบคทีเรีย เช้ือราและยีสต์ เช้ือโปรโตซัว และพยาธิ ทาํให้เม็ด

เลือดขาวมีเหลือเป็นจาํนวนมาก และแขง็แรงพอท่ีจะไปทาํลายเช้ือไวรัสสาเหตุของ โรคร้ายแรง เช่น 

โรค AIDS และ SARS และโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรคเริม  โรคหดั  ไขห้วดัใหญ่ 2009 

โรคปอดบวมจากเช้ือไวรัส โรคทางเดินหายใจ เจ็บคอ ลาํไส้อกัเสบ ตบัอกัเสบ  โรคติดเช้ือทางเดิน

หายใจ และหดัเยอรมนัไดด้ว้ย 

แนวคิดและรูปแบบในการทาํธุรกจิ 

ธุรกิจนํ้ ามนัมะพร้าว ตรา เฮลท์ต้ี โคโค่ (Healthy Coco)ไดก้าํเนิดข้ึนในเดือน พฤศจิกายน 

พ.ศ.2558 ระหว่างท่ีได้ศึกษาวิชาวิจัย เราก็ได้ค้นคว้าวิจัยต่างทั้ งของประเทศไทยและของ

ต่างประเทศ เราไดเ้จอวิจยัเล่มหน่ึง ซ่ึงไดค้น้ควา้เก่ียวกบั ไขมนัทรานส์ ไขมนัทรานส์ คือ ไขมนัไม่

อ่ิมตวัซ่ึงพบไดไ้ม่บ่อยในธรรมชาติ แต่สามารถสังเคราะห์ข้ึนได ้ซ่ึงเกิดจากการผ่านกรรมวิธี เพิ่ม

ไฮโดรเจน เพื่อท่ีจะทาํให้อาหาร หรือนํ้ ามนัท่ีผ่านกรรมวิธีน้ีสามารถอยู่ได้นานข้ึน แต่ถ้าเรากิน

อาหารหรือวตัถุดิบท่ีมีไขมนัทรานส์เขา้ไปมากๆ ก็จะใหเ้กิดการสะสมของคอลเลสเตอลอลยิง่สะสม

มากๆ ก็จะทาํให้เราเกิดโรคเส้นเลือดอุดตนัได ้ซ่ึงไขมนัทรานส์สามารถพบได้ใน มาการีน ครีม

เทียม เนยเทียม พีนทับตัเตอร์ ขนมกรุบกรอบในบรรจุภณัฑ์แทบทุกชนิด คุก้ก้ี โดนทั รวมถึงการ

ทอดแบบนํ้ ามนัท่วมเช่น มนัฝร่ังทอด ปาท่องโก๋ ขา้วโพดคัว่ ฯลฯรวมถึงนํ้ ามนัต่างๆเช่น นํ้ ามนัถัว่ 

เหลือง นํ้ ามนัขา้วโพด ยิ่งนํ้ ามนัท่ีเราปล่อยทิ้งไวน้านๆ แลว้ก็ไม่เกิดการเหม็นหืน เราก็สามารถช้ีชดั
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ไดเ้ลยวา่มีไขมนัทรานส์ปนอยู ่โดยไม่ตอ้งมองไปใหนไกลของพวกน้ีท่ีกล่าวมา1ในสมาชิกผูก่้อตั้ง1

คน ก็ประสบปัญหาเร่ืองความอว้นอยู ่ซ่ึงไดบ้ริโภคของพวกน้ีอยูบ่า้ง ทางผูก่้อตั้งคนอ่ืนจึงมองเห็น

ปัญหาของการเกิดไขมนัทรานส์ข้ึน เราจึงคิดท่ีจะผลิตนํ้ ามนัชนิดท่ีปราศจากไขมนัทรานส์ข้ึนมา ณ 

ปัจจุบนัประเทศ สหรัฐอเมริกา ก็ไดมี้การสั่งห้ามอาหารหรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนของไขมนัทรานส์

แลว้ เราจึงอยากใหป้ระเทศไทยหนัมาบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ปราศจากไขมนัทรานส์ และเราก็ไดคิ้ดกนั

วา่จะเอาอะไรมาเป็นผลิตภณัฑ์ดี ทางเราก็ไดเ้ล็งเห็นถึงขั้นตอนการทาํอาหารต่างๆท่ีมีไขมนัทรานส์ 

ส่วนใหญ่จะเกิดจากการทอดซะส่วนใหญ่ อาหารท่ีผา่นการทอด ลว้นตอ้งใชน้ํ้ ามนัทั้งนั้น เราจึงคิด

ว่าถ้าเราทาํให้นํ้ ามนัไม่มีไขมนัทรานส์ได้ อาหารท่ีเราทาํก็จะปราศจากไขมนัทรานส์ได้เช่นกัน 

นํ้ ามนัในบา้นเราก็มีตั้ งหลายอย่างเช่น นํ้ ามนัปาล์ม นํ้ ามนัถัว่เหลือง นํ้ ามนัขา้วโพด และนํ้ ามนั

ขา้วโพด ฯลฯ เราก็ไดคิ้ดวา่นํ้ ามนัอะไรท่ีเหมาะกบัประชาชนยุคปัจจุบนัดีและยงัไม่ค่อยมีใครนิยม

มากนกั เพื่อนๆท่ีคุยกนัก็ต่างคนต่างก็ไม่เคยไดย้ินผลิตภณัฑ์ท่ีทาํมาจากนํ้ ามนัมะพร้าวมากนกั และ

ยงัไม่เป็นท่ีนิยมในไทยมากมายเท่าไร ประโยชน์ของนํ้ ามนัมะพร้าวก็มีเยอะ เช่น ช่วยในการขยาย

หลอดเลือดและป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคหัวใจช่วยทําให้

รับประทานอาหารม้ือต่อไปไดน้้อยลง ช่วยยืดและชะลอความหิวออกไปให้นานข้ึนจึงเหมาะอย่าง

มากสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุมนํ้าหนกั เราจึงตดัสินใจท่ีจะนาํนํ้ ามนัมะพร้าวมาทาํผลิตภณัฑข์องเรา 

แต่ถา้นํ้ ามนัมะพร้าวท่ีผ่านการทาํแบบปกติ มนัก็จะมีไขมนัทรานส์ดว้ย เราจึงตอ้งคิดคน้กรรมวิธี

ใหม่ๆเพื่อท่ีจะทาํให้นํ้ ามนัมะพร้าวของเรา ปราศจากไขมนัทรานส์ โดยการทาํของเราจะเป็นการ

สกดัเย็น เพื่อช่วยให้ปราศจากไขมนัทรานส์ รวมถึงเราจะไม่มีการปรุงแต่งสี และแต่งกล่ินต่างๆ 

เพื่อใหทุ้กอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีสุด  

โดยเร่ิมแรกผลิตภณัฑ์ของเราจะเร่ิมขายผา่นเวบ็ไซต ์ www.ensogo.co.th/shopping-online

เพราผลิตภณัฑ์ของเราเร่ิมแรกจะไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั เราจึงจะตอ้งเร่ิมจากการขายผ่านเวบ็ไซต์ก่อน 

และเราก็จะนาํผลิตภณัฑ์ของเราไปขายท่ีตลาดนดัรถไฟรัชดา รวมถึงตลาดนดัเรียบด่วนรามอินทรา 

เพราะตลาดเหล่าน้ีมีผูค้นใช้บริการเป็นจาํนวนมาก โดยเราจะขายในช่วงแรกๆ เท่านั้น หลงัจากท่ี

ผูบ้ริโภครู้จกันํ้ามนัของเราก็จะจดัทาํ shop เป็นของเราเอง โดยคาดวา่จะตั้งอยูใ่นหา้ง เซ็นทลั รวมถึง

เดอะมอลด์ว้ย  

รูปแบบธุรกิจของเรา จะเป็นแบบ ขายส่ง รวมถึงการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย เพื่อท่ีจะให้

ธุรกิจของเรานั้นยดืหยุน่มากข้ึน และเราไดมี้การวา่งจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ต่างๆเช่น เซ็นทลั 

รวมถึงเดอะมอล ์ และในอนาคตเราก็จะมีการขยายโรงงานเพื่อท่ีจะรองรับการเติบโตของธุรกิจใน

อนาคต ถา้ผลประกอบการดีเราก็จะขยายโรงงานไปยงัต่างประเทศ 
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สําหรับส่วนผลิตนั้น มีการดาํเนินการร่วมกบัผูผ้ลิตท่ีเป็นพนัธมิตรขององค์กรเน่ืองจาก

ได้รับผลิตสินค้าให้กับ เฮลท์ต้ี โคโค่ (Healthy Coco)เพียงเจ้าเดียวเท่านั้น ซ่ึงมีข้อดีคือ มีความ

ยืดหยุ่นในการวางแผนการผลิตค่อนขา้งสูง ทาํให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

อยา่งรวดเร็ว เพราะในอนาคตเราจะมีผลิตภณัฑต่์าง ท่ีไม่ใช่แค่นํ้ามนัท่ีไวท้าํอาหารเพียงอยา่งเดียว 

 

วสัิยทศัน์ 

เราจะเป็นผูน้าํในการผลิตนํ้ ามนัมะพร้าวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ท่ีมีผูรู้้จกัใน รูปแบบนํ้ ามนั

มะพร้าวท่ีปราศจากไขมนัทรานส์ มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั ใส่ใจผูบ้ริโภค 

พนัธกจิ 

สร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัของทุกประเทศในโซนเอเชีย 

พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพและความหลากหลายมากข้ึน ภายใตเ้อกลกัษณ์และตราสินคา้ 

นํ้ามนัเฮลต้ี โคโค่ (Healthy Coco) 

ดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัการช่วยเหลือและแบ่งปันใหก้บัสังคม 

สร้างการรับรู้ในการใชน้ํ้ ามนัท่ีปราศจากไขมนัทรานส์ ท่ีสามารถลดอตัราการเกิดโรคต่าง 

ๆ ได ้

เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัได้โดยให้บรรลุผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย คือมี

ยอดขายเพิ่มข้ึน 5% ต่อปีเป็นอยา่งนอ้ย 

เป้าหมาย 

เป้าหมายระยะสั้น 

ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักในประเทศไทย ในฐานะผลิตภณัฑ์สําหรับ คนรัก

สุขภาพ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของเรา และกลุ่มนอกเป้าหมาย โดยสามารถเขา้มามีส่วนแบ่ง

การตลาด ในปีแรกคาดวา่จะมียอดขายประมาน 12,024 ขวด หรือคิดเป็นเงิน 5,031,000 บาท 

เป้าหมายระยะยาว 

ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะผลิตภณัฑ์สําหรับคนรัก

สุขภาพ และจะมีการเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ในอนาคตก็จะมีการสร้างโรงงานผลิตทั้งในและ

ต่างประเทศ 
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สัญลกัษณ์และคําขวญั 

ใชช่ื้อสินคา้วา่ เฮลทต้ี์ โคโค่ (Healthy Coco)ซ่ึงหมายความวา่ มะพร้าวสุขภาพ สําหรับตรา

สินคา้ เลือกใชเ้ป็นรูปตน้มะพร้าวเพื่อท่ีจะทาํให้รู้เลยวา่น้ีวา่ผลิตภณัฑ์ของเราทาํมาจากอะไร อาจจะ

ดูเรียบๆไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ แต่เราเช่ือวา่ความเรียบๆน่ีแหละ จะทาํให้เราดูโดดเด่นแน่นอนคาํ

ขวญั หรือ Slogan คือclean food good health 

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายหลกัของ เฮลทต้ี์ โคโค่ (Healthy Coco) คือกลุ่มบุคคลทัว่ไป ทุกเพศ ทุกวยั ท่ี

ตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี 

ทาํเลทีต่ั้ง 

สํานกังาน และคลงัสินคา้: ตั้งอยู่ท่ี 45 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต ้

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 พื้นท่ีทั้งหมด 1 ไร่ พื้นท่ีหลกัคือพื้นท่ีของ

สํานกังานและคลงัสินคา้ เหตุผลท่ีเลือกคือเป็นท่ีดินของเจา้ของธุรกิจซ้ือมาเอง และติดถนนใหญ่ 

พื้นท่ีกวา้งขวาง สามารถต่อเติมต่อไปได ้

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ในประเทศ 

หา้งกลุ่มเซ็นทรัลทุกสาขาทัว่ประเทศ 

หา้งกลุ่มเดอะมอลทุ์กสาขาทัว่ประเทศ 

ต่างประเทศ 

ขายผา่นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ จีน ฮ่องกง ไตห้วนั ญ่ีปุ่น เกาหลี มาเลเซีย 

และสิงคโปร์ 

 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ 

การคดัสรร มะพร้าวท่ีนาํมาใช้ ตอ้งไดม้าตรฐานท่ีบริษทักาํหนดทุกขอ้จึงจะนาํมาใช้เป็น

วตัถุดิบ เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บคุณภาพท่ีดีท่ีสุด คุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน ตลอดจนมีเกณฑ์

การคดัเลือดวตัถุดิบเพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ดีตรงตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

มีคู่คา้เป็นหา้งท่ีมีช่ือเสียง ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

นํ้ามนัมะพร้าวช่วยลดอตัราการเกิดโรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอว้น 

สามารถรับประทานไดทุ้กวยั ไม่จาํกดัทั้งเพศ อาย ุ
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เงินทุน 

เงินทุนท่ีใช้ในการลงทุนนั้น มีมูลค่าท่ีดินรวมอาคารสํานกังาน 2 ลา้นบาท โดยเป็นเงินท่ี

ไดม้าจากการระดมทุนของเจา้ของ และกูเ้งินเพิ่มอีก 3 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทุนทั้งส้ิน 5  ลา้นบาท

โดยกิจการสามารถคืนทุนไดภ้ายใน 3 ปี ของการดาํเนินกิจการ 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

ถึงแมว้า่สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนัจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ในระดบัหน่ึง ซ่ึงจากการสาํรวจของ “ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย”

ประเมินว่าส่งผลกระทบต่ออตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ปีน้ี 0.4 - 0.6% นั้น เม่ือมองใน

ภาพรวมแลว้ หลงัจากสถานการณ์ทางการเมืองผา่นพน้ไป แนวโนม้การฟ้ืนตวัของสภาพเศรษฐกิจก็

เร่ิมเห็นชดัเจนข้ึน ประกอบกบัการช่วยเหลือและเยียวยาจากรัฐบาล ก็จะทาํให้สามารถฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว

ข้ึนอย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการจาํเป็นจะตอ้งวิเคราะห์และศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนน้ีด้วยว่า 

ส่งผลต่อธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อท่ีจะหามาตรการป้องกันและแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและ

ทนัท่วงที 

วเิคราะห์สภาพตลาด 

จากข้อมูลผลการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซ่ึงพบว่าตลาดนํ้ ามันพืชบรรจุขวดใน

ประเทศไทย มีอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึน และต่อเน่ืองทุกปี โดยในปีพ.ศ.2554 ตลาดนํ้ ามนัพืชบรรจุ

ขวดในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 25,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

-กลุ่มนํ้ ามนัพืชระดบักลาง ซ่ึงมีส่วนมากสามารถผลิตไดเ้องในประเทศ โดยมีคุณภาพและ

ระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปยอมรับได ้ไดแ้ก่ นํ้ามนัปาลม์ โอเลอีน นํ้ามนัถัว่เหลือง นํ้ามนัรําขา้ว ท่ีมี

สัดส่วนทางการตลาดรวมกนัร้อยละ 95% 

-กลุ่มนํ้ ามนัพืชระดับพิเศษ ได้แก่ นํ้ ามนัมะกอก นํ้ ามนัเมล็ดทานตะวนั นํ้ ามนัคาโนลา 

นํ้ ามนัขา้วโพด และนํ้ ามนัรําขา้ว(นิวซีแลนด์) ซ่ึงลว้นเป็นนํ้ ามนัพืชท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ มี

คุณภาพและราคาสูง จึงมีสัดส่วนทางการตลาดเพียงร้อยละ 5% 

 ซ่ึงหากจะพิจารณาเฉพาะในส่วนของนํ้ ามะพร้าว ปัจจุบนัมีประมาณ 6-10 รายแต่ไม่มี

รายงานวา่แต่ละยี่ห้อมีสัดส่วนในตลาดเป็นจาํนวนเท่าใดขณะเดียวกนัธุรกิจน้ี แมจ้ะมีคู่แข่งท่ีผลิต

สินค้าในลักษณะเดียวกันแต่กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มรักสุขภาพก็ยงัคงมีอยู่อีกจํานวนมากและ

หมุนเวียนตลอดเวลา ดงันั้นความตอ้งการของตลาดยงัคงมีเสมอตลอดจนช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี

ผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดย้าก ดงันั้นจึงพิสูจน์ไดว้า่สินคา้กลุ่มน้ีจะถูกเลือกซ้ือดว้ยคุณภาพ และราคารวมถึง

การเขา้ถึงและการจดจาํของผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ เฮลทต้ี์ โคโค่ (Healthy Coco) มีโอกาสใน

การนาํกลยทุธ์ทางการตลาดมาใชไ้ดต้ลาดค่อนขา้งสูง 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 

เพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดในปัจจุบนัโอกาสในการทาํธุรกิจคู่แข่งทางตรงและ

ทางอ้อมรวมถึงคู่แข่ง ท่ีจะเข้ามาใหม่และการมีสินค้าทดแทนต่างๆซ่ึงจะต้องวิ เคราะห์

สภาพแวดลอ้มต่างๆเพื่อเป็นการกาํหนดกลยทุธ์ในการเขา้สู่ธุรกิจโดยใช ้Five Force Model ดงัน้ี 

ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจนํ้ ามนั มีการแข่งขนัสูงมากเพราะเป็นสินคา้ท่ีใช้ชีวิตประจาํวนั จึงมีผูเ้ขา้มาแข่งขนั

จาํนวนมาก ซ่ึงนํ้ ามนัมะพร้าวนั้นยงัมีคู่แข่งนอ้ย เน่ืองจากผูป้ระกอบการหลายคนอาจคิดเป็นสินคา้

เฉพาะกลุ่ม ยอดขายอาจจะไม่มากเท่ากลุ่มนํ้ ามนัถัว่เหลือง และนํ้ ามนัปาล์ม แต่หากวิเคราะห์จริง ๆ 

แลว้จะพบวา่การกาํหนดตวัเองวา่เป็นสินคา้กลุ่มนํ้ามนัท่ีปราศจากไขมนัทรานส์ จะทาํใหสิ้นคา้เรามี

ความแตกต่าง และสามารถขายไดทุ้กกลุ่มส่งผลให้โอกาสในการทาํการตลาดของธุรกิจน้ีค่อนขา้ง

สูง 

ข้อจํากดัในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ 

ธุรกิจนํ้ ามนัพืชหรือนํ้ ามนัมะพร้าวขั้นตอนการทาํค่อนขา้งจะยุง่ยาก ประกอบกบัการท่ีตอ้ง

ใชม้ะพร้าวแก่มาเป็นส่วนประกอบในการทาํเท่านั้นจึงเป็นเร่ืองท่ียากต่อการเขา้มาทาํธุรกิจในตลาด

น้ี แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาสู่ธุรกิจตลาดน้ี แต่อย่างไรก็ตามเราก็ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์

ของเราให้ดีข้ึนเร่ือยๆ ไม่ใช่แค่ทาํแค่นํ้ ามนัมะพร้าวสําหรับประกอบอาหารเพียงอย่างเดียว เรา

จะตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคท่ี์เรามี สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ๆข้ึนมา เพื่อท่ียากต่อคู่แข่งท่ีจะเขา้มา

สู่ตลาดของเรา 

ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน 

ในปัจจุบนัผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่จะใช้นํ้ ามนัในการประกอบอาหารต่างๆ แต่ละบา้นเรือนก็

อาจจะใชเ้ป็นเนย ในการประกอบอาหารแทนนํ้ ามนั เน่ืองจากเนยทาํใหอ้าหารท่ีทาํมีกล่ินหอมและ

ยงัช่วยเสริมรสชาติอาหารให้ดีข้ึนอีกดว้ยเพราะบางคนอาจจะไม่สนใจเร่ืองสุขภาพมากนกั ทาํให้

ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือมากข้ึนไม่ใช่แค่ของเราเพียงอย่างเดียว ซ่ึงหากวิเคราะห์เฉพาะ

ประเภทของสินคา้ท่ีเอาไวป้ระกอบอาหารเหมือนกนัแลว้ เนยนํ้ามนัพืชต่างๆ ก็คือสินคา้ทดแทนใน

ตลาดนัน่เอง  แต่ในปัจจุบนัประชาชนผูรั้กสุขภาพก็มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ นํ้ ามนัของเราก็จะ

เป็นท่ีสนใจของประชาชนผูรั้กสุขภาพ ซ่ึงกลุ่มผูรั้กสุขภาพจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อ

สินคา้ 
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อาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือ 

อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อสําหรับสินคา้กลุ่มผูรั้กสุขภาพนั้นปัจจุบนัมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเน่ืองจากความหลากหลายของสินค้า คุณภาพและราคาของสินค้าท่ีไม่แพง

จนเกินไปก็เป็นท่ีคาดหวงัของลูกคา้เช่นกนั ดงันั้นการเลือกส่วนผสมทางการตลาดท่ีเหมาะสม

โดยเฉพาะในส่วนของการส่งเสริมการตลาดจะทาํใหส้ามารถดึงดูดผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน 

อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์ 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตนํ้ ามนัมะพร้าวนั้นสามารถหาไดง่้ายจากหลายแหล่งภายในประเทศ

เพราะนาํไปผลิตเป็นนํ้ ามนัมะพร้าว มะพร้าวนํ้ าหอม นํ้ ากะทิ รวมถึงผลิตภณัฑ์แปรรูปต่างๆท่ีทาํมา

จากมะพร้าวทาํให้อาํนาจต่อรองของซัพพลายเออร์สําหรับสินคา้ชนิดน้ีจึงมีค่อนขา้งสูงอย่างไรก็

ตามเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานการคดัเลือกวตัถุดิบจากผูผ้ลิตจึงเป็นส่ิงท่ี

จะตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากและจะตอ้งทาํการพิจารณาอยา่งรอบคอบในการเลือกสรรดว้ย 

การวเิคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

เพื่อเป็นการทราบถึงจุดเด่นของธุรกิจว่ามีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดอย่างไร 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการการทาํธุรกิจ วิเคราะห์เพื่อทราบปัญหาท่ี

เกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

วเิคราะห์จุดแข็ง (Strengths)  

1) ไร้ไขมนัทรานส์ 

2) ประโยชน์ของนํ้ามนัมะพร้าวช่วยลดการเกิดโรคต่างๆ 

3) กระบวนการผลิตสามารถทาํใหเ้สร็จไดภ้ายใน 1 วนั ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีสดใหม่ 

4) วตัถุดิบมีราคาไม่สูงมาก 

5) หน่วยงานรัฐใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองทั้งระดบัการเกษตรและแปรรูป 

วเิคราะห์จุดอ่อน ( Weakness) 

1) ราคาสูงกวา่นํ้ามนัพืชทัว่ไป 

2) มีอายกุารใชง้านท่ีสั้นกวา่นํ้ามนัพืชทัว่ไป 

3) ไม่เหมาะกบัการนาํไปใชป้รุงอาหารบางประเภท 

4) ค่าบาํรุงรักษา เคร่ืองจกัรบางชนิดมีค่าใชจ่้ายสูง เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

5) อตัราการสูญเสียระหวา่งกระบวนการผลิตมีมาก 
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วเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 

1) ปัจจุบนัคนให้ความสําคญักบัการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน จึงเป็นโอกาสให้กบัสินคา้

เพื่อสุขภาพเพิ่มข้ึน 

2) เร่ิมมีงานวจิยัท่ีสนบัสนุนนํ้ามนัไร้ไขมนัทรานส์ และนํ้ามนัมะพร้าว 

3) กลุ่มเป้าหมายท่ีรักสุขภาพมีจาํนวนมาก 

4) ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ท่ีผลิตมาจากธรรมชาติและสินคา้เกษตรอินทรียม์ากข้ึน 

5) การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้โอกาสทางการค้าและการจดัหาวตัถุดิบ 

ขยายตวัเพิ่มมากข้ึน 

วเิคราะห์อุปสรรค (Threats) 

1) ส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมนํ้ามนัพืชในปัจจุบนัยงัมีอยูน่อ้ย  

2) คู่แข่งในอุตสาหกรรมนํ้ ามนัพืชมีจาํนวนมาก แมว้า่จะมีคู่แข่งนํ้ ามนัมะพร้าวสาํหรับปรุง

อาหารนอ้ย แต่ก็มีสินคา้ทนแทนมาก 

3) ยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกัของผูบ้ริโภค 

4) สวนมะพร้าวในไทยมีแนวโน้มลดลงในบางพื้นท่ีเน่ืองจากการขยายตัวของธุรกิจ

ท่องเท่ียวหรือหนัไปปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ 

5) สภาพอากาศท่ีส่งผลทั้งต่อตวัวตัถุดิบมะพร้าวและกระบวนการผลิตนํ้ามนัมะพร้าว 

วเิคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) 

ปัจจุบนันํ้ ามนัมะพร้าวสําหรับปรุงอาหารท่ีจาํหน่ายในทอ้งตลาดนั้นส่วนใหญ่ยงัมีให้เลือก

ไม่มากนักและหาซ้ือได้ตามห้างสรรพสินคา้ใหญ่แต่ในระดบัชุมชนยงัหาซ้ือได้ยากโดยปัจจุบนั

ผูป้ระกอบการรายใหญ่จะวางขายตามห้างสรรพสินคา้ ส่วนผูป้ระกอบการรายย่อยจะวางขายทาง

อินเตอร์เน็ต 

คู่แข่งทางตรงและทางออ้ม (Direct and Indirect Competitor) 

สินคา้นํ้ ามนัมะพร้าวสําหรับปรุงอาหารพบวา่มีคู่แข่งทางตรงท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่

มีอยา่งนอ้ย 5รายไดแ้ก่ เนเชอเรล(Naturel) แมนเนเจอร์ (MANATURE) เนเจอร์ไลฟ์ (Nature Life) 

ออร์กรีน (OrGreen) และ รอยไทย (Roi Thai) 

สําหรับคู่แข่งทางออ้มนั้นก็คือผูผ้ลิตและจาํหน่ายสินคา้นํ้ ามนัพืชสําหรับปรุงอาหารอ่ืนๆ 

เช่น นํ้ามนัถัว่เหลือง นํ้ามนัปาลม์ นํ้ามนัขา้วโพด นํ้ามนัรําขา้ว และอ่ืนๆ 

คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) 

1) เนเชอเรล (Naturel) มีขนาดเดียวคือขนาด 1 ลิตร ราคาถูกสุดอยู่ท่ี 95 บาท/ขวด มีวาง

จาํหน่ายตามหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ  
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2) แมนเนเจอร์ (Man Nature) มีขนาดเดียวคือขนาด 1 ลิตร ราคาถูกสุดอยูท่ี่ 199 บาท/ขวด 

มีวางจําหน่ายตามท่ีFoodland ทุกสาขา, Home Fresh Mart ใน The Malls ทุกสาขา, TopsCentral 

Food Hall  Gourmet Market ท่ี Siam Paragon ASTV Shopใชก้ระบวนการผลิตแบบวธีิเหวีย่งจากจุด

ศูนยก์ลางแยกความหนาแน่น  

3) เนเจอร์ไลฟ์ (Nature Life) มี 2 ขนาด คือ 0.5 ลิตร และ 1 ลิตร ขนาด 1 ลิตร ราคาถูกสุด

อยู่ ท่ี  189 บาท/ขวด มีจําหน่ายท่ี  Siam Paragon, The Emquartier, The Emporium, Terminal21 , 

Promenade, The Mall ทุกสาขา  ร้านเจเ้ลง้ (ดอนเมือง) Big C ในร้านขายยา Pure  Lotus ร้านขายยา 

Health Up  ร้านสุขภาพทัว่ไป Villa Market & TOPS Market 

4) ออร์กรีน (Or Green) มีหลายขนาด ขนาด 1 ลิตร ราคาถูกสุดอยู่ท่ี 225 บาท/ขวด มีวาง

จาํหน่ายตาม Tops  

5) รอยไทย (Roi Thai) มีขนาดเดียวคือขนาด 1 ลิตร ราคาถูกสุดอยู่ท่ี 95 บาท/ขวด มีวาง

จาํหน่ายตามหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ ผลิตโดยผา่นกรรมวธีิ 

คู่แข่งทางออ้ม (Indirect Competitor) 

คู่แข่งทางออ้มคือผูผ้ลิตและจาํหน่ายสินคา้นํ้ ามนัพืชสําหรับปรุงอาหารอ่ืนๆ เช่น นํ้ ามนัถัว่

เหลือง นํ้ามนัปาลม์ท่ีมีขายอยา่งแพร่หลายในทอ้งตลาด 

1) นํ้ ามนัถัว่เหลืองกุ๊ก  จะมีดว้ยกนั ทั้งหมด10ขนาด มีทั้งสําหรับอุตสาหกรรมและสําหรับ

ผูบ้ริโภค และมีราคาท่ีถูกกวา่ผลิตภณัฑข์องเรา 

2) นํ้ ามนัรําขา้วคิง   จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีสามารถทดแทนผลิตภณัฑ์

ของเราไดดี้เลยทีเดียว และราคาถูกกวา่ของเรา 

สรุปวเิคราะห์คู่แข่ง 

จะเห็นได้ว่าคู่แข่งทางตรงทุกราย มกัเลือกผลิตและจาํหน่ายขนาด  1 ลิตร แต่ราคากลบั

แตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนัจึงทาํให้มีตน้ทุน

ท่ีต่างกนั ประกอบกบัปัจจยัในการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีต่างกนัด้วยแต่ยงัไม่มีผูป้ระกอบการราย

ใหญ่ใดๆ ท่ีมีการวางขายในระดบัชุมชน 

สําหรับคู่แข่งทางออ้มนั้น ส่วนใหญ่จะถูกใชใ้นครัวเรือนโดยทัว่ไปและมีราคาสินคา้ท่ีถูก

กว่านํ้ ามนัมะพร้าวเป็นอย่างมาก เช่นนํ้ ามนัปาล์ม นํ้ ามนัถัว่เหลือง นํ้ ามนัรําขา้ว ทาํให้ตอ้งระวงั

คู่แข่งทางออ้มใหดี้ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีและเงินฝืด 
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แผนการดําเนินงาน 

ทีต่ั้งสํานักงานและคลงัสินค้า 

ตั้งอยู่ท่ี 45 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต ้แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 10160 พื้นท่ีทั้งหมด 1 ไร่ พื้นท่ีหลกัคือพื้นท่ีของสาํนกังานและคลงัสินคา้ เหตุผล

ท่ีเลือกคือเป็นท่ีดินของเจา้ของธุรกิจซ้ือมาเอง และติดถนนใหญ่ พื้นท่ีกวา้งขวาง สามารถต่อเติม

ต่อไปได ้

การแบ่งสัดส่วนพืน้ที ่

 พื้นท่ีใชส้อย ขนาดพื้นท่ี และค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

พื้นท่ีใชส้อยสาํหรับ ขนาดพื้นท่ี (ตร.ว.) ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ (บาท) 

สาํนกังาน 100 - 

คลงัสินคา้ 200 - 

รวม 2,000,000 

 

การดําเนินงานภายใน 

 Healthy Coco ไม่ไดผ้ลิตสินคา้เอง เน่ืองจากไดท้าํการจา้ง OEM เป็นผูผ้ลิตนํ้ ามนัมะพร้าว

ปรุงอาหารแบบสาํเร็จ โดยมีค่าใชจ่้ายแบบจ่ายเหมารวมทุกขนาดของผลิตภณัฑ์และรวมค่าติดฉลาก

สินคา้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินคา้ มายงัคลงัสินคา้ โดยมีนโยบายการสั่งซ้ือท่ีผนัแปรตาม

ยอดของรายไดท่ี้ไดพ้ยากรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี 

 Healthy Coco มีการเก็บสินคา้คงคลงัโดยคาํนึงถึงการเก็บสินคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั 

โดยต้องสํารองไวก้นัสินค้าขาดเม่ือสินคา้ถูกใช้และปริมาณลดลงจนถึงจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder 

point) เป็นจุดท่ีใช้เตือนสําหรับการสั่งซ้ือรอบถดัไป เม่ืออุปสงค์สูงกว่าสินคา้คงคลงัท่ีเก็บไว ้เป็น

การป้องกนัสินคา้ขาดมือไวล่้วงหน้า หรือเป็นการเก็บสะสมสินคา้คงคลงัในช่วงของรอบเวลาใน

การสั่งซ้ือ ซ่ึงจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder point) ในอตัราความตอ้งการสินคา้คงคลงัคงท่ีและรอบเวลา

คงท่ี เป็นสภาวะท่ีไม่เส่ียงท่ีจะเกิดสินค้าขาดมือเลย เพราะทุกส่ิงทุกอย่างแน่นอน และมีการ

ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ก่อนท่ีจะรับสินคา้เขา้คลงัทุกคร้ัง โดยสินคา้ท่ีบกพร่องจะถูกแกไ้ขใหม่ 

 การส่งสินคา้ของทาง Healthy Coco จะส่งสินคา้ 2 วิธี คือ 1.ส่งดว้ยตนเองสําหรับส่งไปยงั

ตามห้างสรรพสินคา้และหนา้ร้านของบริษทัขายตรงท่ีเป็นคู่คา้ดว้ย 2.ส่งทางไปรษณียส์าํหรับลูกคา้

รายยอ่ย โดยทางลูกคา้จะเป็นผูรั้บผดิชอบเองทั้งหมด 

 สินคา้ของ Healthy Coco จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ตั้งแต่ท่ีโรงงาน ทาํให้สินคา้มี

คุณภาพ เพื่อเตรียมจดัจาํหน่ายให้ลูกคา้ต่อไป โดยมีการบริการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ตดับตัรเครดิต 
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และโอนเขา้บญัชี และยงัมีการรับประกนัคุณภาพ สามารถเปล่ียนสินคา้ท่ีบกพร่องไดภ้ายใน 30 วนั 

และมีช่องทางบริการออนไลน์ท่ีสามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคได ้ทาํให้สามารถรับทราบถึงเสียงตอบ

รับจากผูบ้ริโภคได ้

 

ข้ันตอนการจัดเตรียมและนําส่งสินค้า 

ขั้นตอนการจดัเตรียมและนาํส่งสินคา้ (ดาํเนินการท่ีสาํนกังานและคลงัสินคา้) มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1) เร่ิมขั้นตอนจากการรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

 2) จากนั้นจะทาํการตรวจสอบสินคา้คงวา่มีสินคา้เพียงพอหรือไม่ถา้มีก็จะทาํการจดัเตรียม

สินคา้ต่อไป แต่ถา้สินคา้คงคลงัมีไม่เพียงพอ จะทาํการแจง้กลบัไปยงัลูกคา้ให้ทราบเพื่อเปล่ียนคาํ

สั่งซ้ือหรือรอสินคา้ รวมทั้งทาํการส่งคาํสั่งผลิตใหโ้รงงานผลิตต่อไป 

 3) เม่ือทาํการผลิตเสร็จ โรงงานผลิตจะทาํการตรวจสอบสินคา้ (QC) และส่งสินคา้ท่ีผ่าน

การตรวจกลบัมาท่ีคลงัสินคา้เพื่อทาํการจดัเก็บและบนัทึกเพือ่ปรับยอดสินคา้คงคลงัต่อไป 

 4) หลงัจากทาํการจดัสินคา้ตามคาํสั่งเสร็จแลว้ จะทาํการตรวจสอบว่ามีการชาํระเงินจาก

ลูกคา้มาหรือไม่ หากมีการชาํระมาแลว้ จะทาํการจดัส่งสินคา้ต่อไปไม่เช่นนั้นจะตอ้งรอการชาํระเงิน

ต่อไปก่อน โดยยงัไม่มีการจดัส่งสินคา้ออกไป 

 5)ทาํการบนัทึกเพื่อปรับยอดสินคา้คงคลงัหลงัจากท่ีจดัส่งสินคา้ไปแลว้อีกคร้ัง 

 

กาํลงัการผลติ 

 กาํลงัการผลิต 

เน่ืองจากโรงงานรับจา้งผลิตมีกาํลงัผลิตเพียงพอ จึงทาํให้สามารถสั่งซ้ือตามตอ้งการได ้โดยทาํการ

สั่งซ้ือแบบเหมาปีแลว้ทยอยส่งเป็นเดือน  

สินคา้ 
กาํลงัการผลิต 

วนั เดือน (ขวด) ปี (ขวด) 

นํ้ามนัมะพร้าว 5 ลิตร - 174 2,088 

นํ้ามนัมะพร้าว 2.5 ลิตร - 219 2,628 

นํ้ามนัมะพร้าว 1 ลิตร - 525 6,300 

นํ้ามนัมะพร้าว 0.5 ลิตร - 84 1,008 

รวม 1,002 12,024 
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ปริมาณสินคา้คงคลงั 

(คิดโดยใชสู้ตร จุดสั่งซ้ือ จุดสั่งซ้ือใหม่ R = d x L โดยท่ีd =อตัราความตอ้งการสินคา้คงคลงั L=เวลา

รอคอย) 

วตัถุดิบท่ีใช ้
จาํนวนท่ีเก็บในคลงั

(ขวด) 

ปริมาณคงเหลือตํ่าสุด 

ท่ีตอ้งเร่ิมสั่งซ้ือ(ขวด) 

ค่าใชจ่้ายในการเก็บ

(บาท) 

นํ้ามนัมะพร้าว 5 ลิตร 174 11 59 

นํ้ามนัมะพร้าว 2.5 ลิตร 219 14 75 

นํ้ามนัมะพร้าว 1 ลิตร 525 35 187 

นํ้ามนัมะพร้าว 0.5 ลิตร 84 5 27 

รวม 348 

 

 เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์หลกัในโรงงาน 

 

เคร่ืองจกัร / อุปกรณ์ 

 

สภาพเคร่ืองจกัร 

ความเป็นเจา้ของ  

ค่าใชจ่้ายต่อปี 

(บาท) 
เจา้ของ เช่า 

ชั้นวางสินคา้ ดี /  10,000 

กล่องลงับรรจุสินคา้ ดี /  20,000 

รถยกสินคา้ ดี /  28,000 

รวม 58,000 
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ต้นทุนสินค้า 

ตน้ทุนวตัถุดิบต่อเดือน 

(สั่งซ้ือจาก OEMแบบจ่ายเหมาทั้งปี ทยอยส่งให้เป็นรายเดือน โดยแต่ละขนาดคิดราคาต่อหน่วย

เท่ากนัหมด) 

 

รายการวตัถุดิบ 
จาํนวนท่ีใช ้

(ขวด) 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน (บาท) 

นํ้ามนัมะพร้าว 5 ลิตร  174 107 18,618 

นํ้ามนัมะพร้าว 2.5 ลิตร 219 107 23,433 

นํ้ามนัมะพร้าว 1 ลิตร 525 107 56,175 

นํ้ามนัมะพร้าว 0.5 ลิตร 84 107 8,988 

รวมตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด 107,214  

ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย =ตน้ทุนวตัถุดิบทั้งหมด (บาท) / ปริมาณการ

ผลิตทั้งหมด (หน่วย)  = 

 

107 บาท 

 

 

ค่าแรงงานในการผลิตสินคา้ 

รายการ จาํนวน(คน) 

อั ต ร า

ค่ า จ้ า ง

(บาท) 

รวมเงิน (บาท) 

พนกังานคลงัสินคา้ 1 9,000 9,000 

รวมค่าแรงงานทั้งส้ิน 9,000  

ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย = ต้นทุนค่าแรงงานทั้ งหมด (บาท)/ปริมาณการผลิตทั้ งหมด 

(หน่วย) = 
8.98 บาท 
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ค่าใชจ่้ายในคลงัสินคา้ 

รายการ รวมเงิน (บาท) 

ค่าไฟฟ้า 1,000 

ค่านํ้าประปา 500 

ค่าซ่อมแซม และบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร 2,300 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,000 

ค่าสวสัดิการคนงาน 3,000 

รวมค่าใชจ่้ายในโรงงานทั้งส้ิน 7,800 

ต้นทุนคชจ.ในโรงงานต่อหน่วย= ต้นทุนคชจ.ในโรงงานทั้ งหมด 

(บาท) /ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย)   = 

 

7.74 บาท 

ตารางท่ี 4.7 การแสดงค่าใชจ่้ายในคลงัสินคา้ 

 

สรุปตน้ทุนสินคา้ทั้งหมด ต่อหน่วย 

ตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วย=  ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย + ตน้ทุนค่าใช้จ่ายใน

โรงงานต่อหน่วย 

 =  107+8.98+7.74  

= 123.72บาท ต่อหน่วย 

 

แผนการจัดการ 

รูปแบบธุรกจิ 

บริษทั เฮลท์ต้ี โคโค่จาํกดัเป็นบริษทัใหม่ท่ีเปิดดาํเนินกิจการเก่ียวกบัธุรกิจนํ้ ามนัมะพร้าว 

ซ่ึงก่อตั้งข้ึนจากการรวมตวัของนักธุรกิจรุ่นใหม่ซ่ึงมีความสนใจในการทาํธุรกิจเก่ียวกบันํ้ ามนั

มะพร้าวโดยเรามีวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็นผูน้าํในการผลิตนํ้ ามนัมะพร้าวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ท่ีมีผูรู้้จกัใน 

รูปแบบนํ้ามนัมะพร้าวท่ีปราศจากไขมนัทรานส์ มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั ใส่ใจผูบ้ริโภค รูปแบบ

ธุรกิจของเรา จะเป็นแบบ ขายส่ง รวมถึงการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ผา่นวบ็ไซตร์วมถึงผา่น Fan 

Page Facebook เพื่อท่ีจะให้ธุรกิจของเรานั้ นยืดหยุ่นมากข้ึน และเราได้มีการว่างจําหน่ายใน

ห้างสรรพสินคา้ต่างๆเช่น เซ็นทรัล รวมถึงเดอะมอลล์  และในอนาคตเราก็จะมีการสร้างโรงงาน

เพื่อท่ีจะรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ถ้าผลประกอบการดีเราก็จะขยายโรงงานไปยงั

ต่างประเทศ 
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แผนผงัองค์กร 

เน่ืองจากขนาดขององคก์รมีขนาดเล็ก จากแผนผงัองคก์รขา้งตน้ มีการจดัโครงสร้างองคก์ร 

ตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ (Functional structure) ดงัน้ี   

1. กรรมการผูจ้ดัการ คือผูถื้อหุน้คนท่ี 1 และดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและขาย 

2. กรรมการ หรือผูถื้อหุน้คนท่ี 2 และดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

3. กรรมการ หรือผูถื้อหุน้คนท่ี 3 และดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

โดยผูถื้อหุ้นทั้ง  3  คนไดเ้ขา้มาดาํเนินการเองเน่ืองจากบริษทัยงัเพิ่งเร่ิมประกอบการตอ้งมี

การเรียนรู้ และพฒันาองคก์ารในดา้นต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เน่ืองจากมีความรู้ความชาํนาญในแต่ละดา้น

อยูแ่ลว้ 

เน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีไม่ใหญ่มากจาํนวนพนกังานยงัมีนอ้ย และเนน้เร่ืองความแตกต่างของ

สินคา้จึงไดท้าํการพิจารณา การจดัโครงสร้างองคก์รโดยเนน้การยืดหยุน่  หรือท่ีเรียกกนัวา่ Organic 

การจดัโครงสร้างองค์กรโดยเน้นความยืดหยุ่น  เพื่อง่ายต่อการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัภายใน

องคก์ร พนกังานกลา้ท่ีจะเปิดใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั มีอิสระในการ

ตัดสินใจ เป็นการกระตุ้นให้เกิดสภาวะผูน้ํา ทาํให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย  ก่อให้เกิดความคิด หรือนวตักรรมใหม่ ๆ ก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเน้น

การทาํงานเป็นทีมซ่ึงการทาํงานเป็นทีมจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายไดง่้ายข้ึนโดยอาศยัความ

ร่วมมือของคนในองคก์รนอกจากนั้นยงัช่วยในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ทาํงานอีกดว้ย       

แผนการควบคุมการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวดัผลการดําเนินงานหลกั 

ฝ่ายการเงิน 

1. ร้อยละความถูกตอ้งในการจ่าย- รับเงิน 

2. กาํไร-ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

3. จาํนวนขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

ฝ่ายบัญชี 

1. ร้อยละความถูกตอ้งในการจ่าย- รับเงิน 

2. กาํไร-ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

3. จาํนวนขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 
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ฝ่ายการตลาดและขาย 

1. นบัจากอตัรายอดขายประจาํปีเม่ือเทียบกบัท่ีเราตั้งไดต้ั้งไว ้

2. ความพึงพอใจของลูกคา้ นบัจากแบบฟอร์มสาํรวจหรือบนัทึก (ความถ่ีทุกเดือน) 

3. นบัจากยอดสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ียต่อเดือน นบัจากใบสั่งซ้ือ ใบตอบรับการเสนอราคา 

(ความถ่ีทุกเดือน) 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. การคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกบังานและองคก์ร 

 ประกาศรับสมคัรตาํแหน่งผา่นทางเวบ็ไซตห์างาน เช่น JOB TOP GUN , JOBDB โดยทาง

ผูจ้ดัการแต่ละฝ่ายจะเป็นผูส้ัมภาษณ์ผูส้มคัร และเป็นผูต้ดัสินใจรับเขา้ทาํงานในท่ีสุด 

2. การฝึกอบรมและการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

แมจ้ะเป็นองคก์รขนาดเล็ก แต่ทางองคก์รก็จะมีการจดัการฝึกอบรมทางองคก์รมีการจดัการฝึกอบรม

และการักษาบุคลากรท่ีม่ีคุณภาพดงัน้ี 

 1) การฝึกอบรมผูบ้ริหาร 

 2) หลกัสูตรฝึกอบรม กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาด 

 3) การฝึกอบรมกลยทุธ์และเทคนิคการนาํเสนอขายและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4) การฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น excel word 

 5) การอบรมหลกัสูตรการวางแผนการเงิน 

 6) การอบรมการวางแผนการขายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 

 7) การฝึกอบรมหลกัสูตรการบญัชีขั้นสูง  

การรักษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ 

ทางองคก์รจะมีการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีส่วนทาํใหบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพตอ้งออกจากองคก์รไปสู่

องค์กรใหม่ โดยวิเคราะห์เป็นรายบุคคล และนาํผลการวิเคราะห์ท่ีได ้มาหาแนวทางในการรักษา

บุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบัองค์กรต่อไปไวใ้ห้ได้ เช่น เพิ่มวนัหยุดพิเศษในกรณีท่ีบุคคลนั้นมี

ครอบครัวแลว้แต่ไม่ค่อยไดห้ยุดงาน จะไดมี้เวลาให้ไดอ้ยูก่บัครอบครัวของบุคคลนั้นมากข้ึน หรือ 

การเพิ่มความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้นายกบัลูกนอ้งให้สนิทกนัมากยิ่งข้ึนในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นคนท่ี

เขา้สังคมไม่ค่อยได ้

การกาํหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและจูงใจให้กบับุคลากร 

องคไ์ดพ้ิจารณา กาํหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและจูงใจใหก้บับุคลากร ดงัน้ี 

 3.1 การใหผ้ลตอบแทนเพื่อการดาํรงชีวติพื้นฐาน เช่น เงินเดือน สวสัดิการต่างๆ 
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 1) กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 2) พกัร้อนเร่ิมตน้ 12 วนั/ปี 

 3) โบนสัประจาํปี 

 4) ประกนัสุขภาพ 

 5) เงินช่วยเหลือต่างๆ 

 6) ออมเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์

 7) งานเล้ียงสังสรรคปี์ใหม่ และงานเล้ียงต่างๆ 

 8) ประกนัชีวติและประกนัอุบติัเหตุ 

 การกาํหนดผลตอบแทนเพ่ือการจูงใจตามผลการปฏิบัติงาน 

 การให้ผลตอบเพื่อการจูงใจ จะข้ึนอยู่กับ อัตราผลตอบแทนของบริษทัท่ีได้รับ ถ้าผล

ประกอบการของบริษทัไดก้าํไรมาก ก็จะมีผลตอบแทนมาก แต่ถา้ผลประกอบการนอ้ย ก็จะมีผลอบ

แทนนอ้ย ทั้งน้ีเราก็จะดูตามความเหมาะสม  และอาจจะนบัจากผลการทาํงานในและบุคคล เพื่อเป็น

ตวัอยา่งใหพ้นกังานคนอ่ืนท่ีเห็น นาํไปเป็นตวัอยา่งเพื่อใหต้ั้งใจทาํงานมากข้ึน 

การกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัการเลกิจ้าง 

องคก์รมีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการเลิกจา้งดงัน้ี 

ตอ้งมีพยานหลกัฐานชดัเจนวา่ลูกจา้งกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานพ.ศ. 2541 

มาตรา 119 

 การเลิกจา้งจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือเท่านั้น 

 การเลิกจา้งตอ้งแสดงเหตุผลวา่ลูกจา้งทาํผิดเง่ือนไขการจา้ง หรือสภาพการจา้ง หรือทุจริต

อยา่งไร โดยตอ้งระบุใหช้ดัเจน  

 หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าชดเชยเป็นไปตามมาตรา 118 ของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

หลกัเกณฑก์ารไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเป็นไปตามมาตรา 119 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บุคลากรและค่าตอบแทนของเจา้หนา้ท่ีส่วนสาํนกังาน 

ตาํแหน่ง จาํนวน(คน) 
อตัราเงินเดือน/

คน(บาท) 

อตัราเงินเดือน/

เดือน(บาท) 

อตัราเงินเดือน/ปี

(บาท) 

ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด

และการขาย 
1 20,000 20,000 240,000 

ผูจ้ดัการฝ่าย

การเงิน 
1 20,000 20,000 240,000 

ผูจ้ดัการฝ่ายการ

บญัชี 
1 20,000 20,000 240,000 

พนกังานจดัส่ง

สินคา้ 
2 9,000 18,000 216,000 

พนกังานบญัชี 2 15,000 30,000 360,000 

พนกังานการเงิน 1 15,000 15,000 180,000 

พนกังานการตลาด

และการขาย 
3 15,000 45,000 540,000 
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แผนธุรกจิร้าน Cake Station 

ภทัรภร  กานดา  

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

แผนธุรกิจด้านการผลิตและการจดัการร้าน Cake Station มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตและการจดัการของ ร้าน Cake Station โดยเคก้ท่ีทางร้าน

จาํหน่ายนั้น เป็นเคก้เพื่อสุขภาพ ซ่ึงสอดรับกบักระแสของผูบ้ริโภคยุคใหม่ ท่ีรักและห่วงใยสุขภาพ 

โดยการศึกษาจะมุ่งเน้นท่ีความเป็นไปไดท้างการผลิตและการจดัการ เป้าหมายหลกัของการจดัทาํ

แผนธุรกิจ คือ เพื่อใช้ในการจดัตั้ งธุรกิจ ซ่ึงในเบ้ืองต้นได้วางแผนท่ีจะเปิด สาขาแรก ท่ีสถานี

รถไฟฟ้า BTS อโศก ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายสัญจรไปมาอยา่งหนาแน่น 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจร้านเบเกอร่ี ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค โดยอาศยัวิธีการหาขอ้มูล จากหนงัสือ บทความ หรืองานวิจยั และนาํแผนธุรกิจมาเป็น

เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจร้าน Cake Station มีความเป็นไปได้ทางกาผลิต เพราะ มีการ

วางแผนงานท่ีดี รวมถึงการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ขั้นตอนการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีความเป็นไปไดท้างการบริหารจดัการ เพราะ มีตวัช้ีวดัการทาํงานของพนกังาน

ท่ีชดัเจน รวมถึงสวสัดิการต่างๆของพนกังาน และมีการบริหารจดัการพนกังานท่ีดี 

บทนํา 

สถานการณ์ตลาดเบเกอร่ีในปัจจุบนัมีการเติบโตสูงมาก และมีสถานการณ์การแข่งขนัสูง 

ดงันั้นการเปิดร้านเบเกอร่ีในปัจจุบนัจึงตอ้งเขา้ใจค่านิยมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ใช่แค่มี

รสชาติท่ีอร่อยและเอกลกัษณ์พิเศษไม่เหมือนใครแลว้ แต่ยงัตอ้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และตวัของ

สินคา้ตอ้งมีความแตกต่าง บริษทั สามเกลอหวัแข็ง จาํกดั จึงไดก่้อตั้งข้ึน จากความร่วมมือของกลุ่ม

เพื่อนๆท่ีสนใจในธุรกิจ และมีประสบการณ์ในดา้นเคก้เพื่อสุขภาพ และมีฝีมือในการทาํเคก้เป็น

อยา่งดี รวมทั้งมีใจรักและช่ืนชอบในการทาํธุรกิจน้ี โดยบริษทัไดม้องเห็นถึงสภาพสังคมในปัจจุบนั

วา่สังคมในตอนน้ีตอ้งการท่ีจะรักษาสุขภาพกนัมากข้ึน แต่ก็ยงัมีความตอ้งการท่ีจะบริโภคอาหารท่ี

ถูกปากซ่ึงอาจส่งผลเสียกบัร่างกาย โดยเฉพาะ อาหารประเภทเบเกอร่ี  ดงันั้นเราจึงเล็งเห็นวา่ควรท่ี

จะทาํอาหารประเภทน้ีเพื่อสุขภาพกนับา้ง จึงไดคิ้ดคน้ธุรกิจร้านเคก้เพื่อสุขภาพออกมา บริษทั สาม

เกลอหัวแข็ง จาํกดั เป็นบริษทัท่ีผลิตและจาํหน่ายเคก้ ภายใตแ้บรนด์ Cake Station เน้นไปท่ีการ

จาํหน่ายเคก้เป็นหลกั โดยจุดเด่นคือมีไขมนัตํ่า และใช้ส่วนผสมมาจากวตัถุดิบธรรมชาติเป็นหลกั 
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เช่น ความหวานไดจ้ากสารสกดัหญา้หวานหรือ stevia  การใชสี้ผสมอาหารจากธรรมชาติ และเนน้

การใชผ้ลไมต่้างๆมาเป็นส่วนผสม จาํหน่ายในราคาขายช้ินละ 75 บาท เท่ากนัทุกช้ิน 

วสัิยทศัน์ 

Cake Station มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํตลาดของเคก้เพื่อสุขภาพท่ีผูบ้ริโภครู้จกัและวางใจในดา้น

ของคุณภาพ และมาตรฐานในการผลิต 

พนัธกจิ 

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ รสชาติท่ีดี และ

ใชไ้ขมนัและนํ้ าตาลในปริมาณท่ีเหมาะสมในการผลิตเคก้ และรักษามาตรฐานและคุณภาพในการ

ผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจและวางใจใหเ้ราเป็นผูน้าํตลาดเคก้เพื่อสุขภาพ 

เป้าหมาย  

การทําการตลาดในระยะแรก จะเน้นการสร้าง Brand Awareness ให้กับลูกค้าใน

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นผูท่ี้มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและ

รักษาราคาไวไ้ม่ใหสู้งมากเพื่อประโยชน์ในระยะยาว  

ทาํเลทีต่ั้ง 

มีท่ีตั้งกิจการ 2 แห่งคือ ครัวกลางและสาํนกังานของ บริษทั สามเกลอหวัแข็ง จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ 

135/86 หมู่8 ซอยสุขุมวิท 19 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เป็นรูปแบบอาคารพาณิชย ์มีพื้นท่ี 30 

ตารางเมตร แบ่งเป็น 3 พื้นท่ีหลกั คือ พื้นท่ีสําหรับสํานักงาน พื้นท่ีสําหรับผลิตสินคา้ และพื้นท่ี

จดัเตรียมสินคา้เพื่อรอส่ง มีท่ีตั้งหนา้ร้านจดัจาํหน่ายอยูท่ี่สถานีรถไฟฟ้าอโศก ช่ือร้าน Cake Station 

มีพื้นท่ี 10 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีหลกั คือ พื้นท่ีสําหรับแสดงสินคา้ สาเหตุท่ีเลือกทาํเลบริเวณ

ย่านอโศก เพราะในบริเวณน้ีมีตึกสํานักงานและคอนโดมิเนียมมากมายจึงมีร้านคา้ต่างๆและส่ิง

อาํนวยความสะดวกครบครันในบริเวณนั้นพนกังานสามารถเดินทางมาทาํงานสะดวก การหาอาหาร

รับประทานไดง่้าย และมีผูค้นสัญจรไปมาในบริเวณน้ีเป็นจาํนวนมาก  

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

เราใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงและมีสูตรเฉพาะในการผลิตเคก้ท่ีไม่เหมือนใคร จึงทาํให้เคก้

ของเรามีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืน 
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สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

ตลาดรวมเบเกอร่ีในประเทศไทยมีมูลค่า 7 พนัลา้นบาท เติบโตไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 15-17 ต่อปี 

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) และในสัดส่วนร้อยละ 40 เป็น ตลาดเบเกอร่ีระดับบน ทั้ งน้ีตลาด

โดยรวมก็มีแนวโนม้การเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพราะผูบ้ริโภคต่างหันมาบริโภคเบเกอร่ีเป็น

อาหารหลกักนัมากข้ึน เน่ืองจากการบริโภคอาหารในปัจจุบนัตอ้งแข่งกบัเวลาและความเร่งรีบใน

การทาํกิจกรรมต่างๆจึงทาํให้เบเกอร่ีได้กลายเป็นอาหารเช้าของคนเมือง (สมสมร ตนัเสรีสกุล, 

2550) และการใชชี้วิตในรูปแบบของชาวตะวนัตกก็ไดเ้ขา้มามีบทบาทในสังคมไทย ดงันั้นคนไทย 

โดยเฉพาะคนในเมืองซ่ึงจะรับประทานม้ือเชา้เป็น ขนมปัง ซีเรียล และนม 

จุดแข็ง (Strengths) 

เป็นขนมเคก้เพื่อสุขภาพซ่ึงยงัไม่มีใครทาํมาก่อนในพื้นท่ีเป้าหมาย  มีทาํเลท่ีตั้ งดี การ

เดินทางสะดวก มีคนพลุกพล่าน วตัถุดิบหาซ้ือไดง่้าย เพราะมีแหล่งซ้ือวตัถุดิบหลายแห่ง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

ผลิตภัณฑ์ เก็บไว้ได้ไม่นาน เ น่ืองจากไม่ได้ใ ส่ว ัตถุกันเสีย  เ ป็นธุรกิจท่ีสามารถ

ลอกเลียนแบบได้ง่าย ตอ้งใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานสูง โดยเฉพาะค่าเช่าสถานท่ีซ่ึง

ค่อนขา้งสูง 

โอกาส (Opportunities) 

ความนิยมอาหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน เวลาเร่งด่วน ทาํใหธุ้รกิจเบเกอร่ีเติบโตตามไป

ดว้ย กระแสสุขภาพทาํให้ผูบ้ริโภคระมดัระวงัเร่ืองการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย

มากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 

ตน้ทุนวตัถุดิบอาจมีการปรับตวัตามสภาพเศรษฐกิจ และทาํให้ผลกาํไรอาจลดลง ซ่ึงการ

กาํหนดราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงคู่แข่งในตลาดมีจาํนวนมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะมีผูแ้ข่งขนัราย

ใหม่เขา้สู่ตลาดมากข้ึนในอนาคต ปริมาณสินคา้ทดแทนท่ีเนน้ประโยชน์ดา้นสุขภาพมีหลากหลาย 
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คู่แข่งขัน 

S&P cake 

ร้าน เอสแอนด ์พี เร่ิมตน้เม่ือปี 2516 จากร้านอาหาร ไอศกรีม และของวา่ง ในซอยประสาน

มิตร สุขมุวทิ 23 จากนั้นไดข้ยายมาสู่ธุรกิจร้านเบเกอร่ี และเป็นผูน้าํในการผลิตเคก้ แต่งหนา้ตามสั่ง 

และเคก้ลายการ์ตูนรายแรกในประเทศไทย  

I Cake LOWFAT  

ร้าน I Cake ตั้งอยูบ่นถนพุทธมณฑลสาย 2 และ ยงัมีอีกหลายสาขา เป็นเคก้สุขภาพท่ีทาํมา

จากนมไขมนัตํ่า แต่รสชาติอร่อยกว่าเคก้ธรรมดา ดีต่อสุขภาพเหมาะสําหรับผูค้วบคุมนํ้ าหนกั ซ่ึง

ทางร้านไดค้ดัสรรวตัถุดิบสู่ความอร่อย สุขภาพดี โดยภายในร้านจะรู้สึกเหมือนอยูบ่า้นขนมเพราะ

เห็นเคก้สีสันหลากตา 

Village Bake’n Cake 

วิลเลจเบคแอนด์ เคก้ ผลิตและจาํหน่ายขนมเบเกอร่ีหลากหลายชนิด ทั้งขนมปัง พาย เคก้ 

คุกก้ี ท่ีอดัแน่นไปดว้ยคุณภาพความสดใหม่ อร่อย ปลอดภยัไรสารกนับูด  

แผนการดําเนินงาน 

การจัดหาวตัถุดิบ  

ทางบริษทัได ้มีการทดลองซ้ือเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของวตัถุดิบ จากนั้นจึงมี

การคดัเลือกผูผ้ลิตท่ีเหมาะสมในวตัถุดิบแต่ละชนิด โดยทางบริษทัจะมีการคดัเลือกให้ได ้Supplier 

อย่างน้อย 2 ราย ต่อชนิดของวตัถุดิบ เพื่อป้องกนั Supplier บางรายท่ีมีปัญหาในบางเวลา ซ่ึงทาง

บริษทัจะรับ Supplier จากภายในประเทศ  

ในการจดัการดา้นโลจิสตติ์กของวตัถุดิบ บริษทัไดมี้การตกลงกบัผูค้า้วตัถุดิบแต่ละราย ให้

มีการส่งวตัถุดิบไปยงัครัวกลาง โดยของสด เช่น ผลไม ้ไข่ กาํหนดใหมี้การจดัซ้ือวนัต่อวนั และของ

แหง้ เช่น แป้ง สารใหค้วามหวานสารสัดจากหญา้หวาน นม เนย วปิครีม ฯลฯ จะกาํหนดใหมี้การซ้ือ

สัปดาห์ละหน่ึงคร้ัง 

การควบคุมกระบวนการผลติ 

ในการผลิตเค้ก พนักงานทุกคน ต้องปฏิบติัตามหลกั 5ส. เพื่อรักษาความสะอาดในทุก

ขั้นตอนการผลิต และในขั้นตอนการผลิตสูตรการผลิตจะเป็นสูตรเฉพาะท่ีพนักงานทุกคน

จาํเป็นตอ้งผลิตตามขั้นตอนและสูตรอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต 

ผูช่้วยแม่ครัวจะไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคนิคต่างๆ จากแม่ครัว 

เช่น การชัง่นํ้าหนกัวตัถุดิบ การร่อนแป้ง การใชเ้คร่ืองผสมแป้ง การใชเ้ตาอบ เป็นตน้ 
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การจัดจําหน่ายสินค้า และบริการไปยงัผู้บริโภค 

บริษทัจะใช้ครัวกลางในการผลิต จะเร่ิมผลิตตั้งแต่เวลา 3.00 น. ของทุกวนั โดยจะตอ้งทาํ

การผลิตสินคา้ใหเ้สร็จ ก่อนเวลา 5.30 น. เพื่อสามารถท่ีจะส่งสินคา้เขา้ร้านในเวลา 6.30 น. ในแต่ละ

วนั ซ่ึงจะเป็นช่วงเวลาในการเปิดร้าน ซ่ึงแม่ครัวจะทาํการผลิตตามแผนการผลิต และจากคาํสั่งซ้ือมา

ส่งท่ีครัวกลางก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวนั เพื่อท่ีจะตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของวตัถุดิบได ้

การส่งสินคา้ระหวา่งครัวกลางและหนา้ร้านจดัจาํหน่าย  

การบริหารก่อนและหลงัการขาย 

การบริการหน้าร้าน พนักงานจะตอ้งได้รับการอบรมการบริการลูกค้าท่ีเป็นมาตรฐาน 

ต้อนรับลูกค้าด้วยใจของการบริการ มีความสุภาพ การให้บริการหน้าร้าน พนักงานต้องแต่ง

เคร่ืองแบบท่ีบริษทักาํหนด เรียบร้อย สะอาด เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทั  

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ทางร้านมีพนกังานทั้งหมด 6 คน โดยแบ่งงานตามหนา้ท่ี 

-พนกังานฝ่ายผลิต 3 คน มีหนา้ท่ีในทุกอยา่งท่ีครอบคลุมการผลิต เช่น การผสมแป้ง การอบ

เคก้ การแต่งหน้าเคก้ ทาํความสะอาดอุปกรณ์ รวมถึงบรรจุสินคา้ลงบรรจุภณัฑ์ โดยมีช่วงเวลา

ทาํงาน ระหวา่ง 3.00 – 11.00 นาฬิกา 

-พนักงานส่งเคก้ มีหน้าท่ีในการส่งเคก้ท่ีผลิตแล้วไปส่งยงัจุดขายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า

อโศก และส่งเคก้ใหลู้กคา้ตามออเดอร์ โดยมีช่วงเวลาทาํงาน ระหวา่ง 5.30 – 14.00 นาฬิกา 

-พนกังานบญัชี มีหน้าท่ีในการจดัทาํรายรับ รายจ่ายของทางร้าน ทาํงบการเงิน รามทั้งรับ

โทรศพัทป์ระสานงานต่างๆ โดยมีช่วงเวลาทาํงาน ระหวา่ง 8.00 – 16.00 นาฬิกา 

-พนักงานขายหน้าร้าน มีหน้าท่ีในการจดัเรียงสินคา้เพื่อเตรียมขาย และทาํความสะอาด

อุปกรณ์และร้าน โดยมีช่วงเวลาทาํงาน ระหวา่ง 6.30 – 15.00 นาฬิกา 

เทคโนโลย ี

เทคโนโลยขีองเราจะเป็นการขนส่งโดยใชร้ถมีการติดตั้งเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิอยูท่ี่ 15-20 

องศาเซลเซียต ตลอดเวลาในการขนส่ง 
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ข้ันตอนการผลติ 

เร่ิมจากอุ่นเตาอบ 30 นาที จากนั้นร่อนแป้งและส่วนผสมเขา้ดว้ยกนั 5 นาที จากนั้นนาํไป

อบ 30-40 นาทีและรอให้เคก้เยน็ตวั 5-10 นาที จากนั้นนาํเคก้ไปแต่งหน้าและตดัแบ่งเคก้ใส่บรรจุ

ภณัฑ ์30 นาที จากนั้นเตรียมการจดัส่งเคก้ไปยงัหนา้ร้านจดัจาํหน่าย 

กาํลงัการผลติ 

มีเคก้ทั้งหมด 10 รสชาติ ผลิตรสชาติละ 30 ช้ินต่อวนั เท่ากบั 780 ช้ินต่อเดือน หรือ 26วนั 

และเท่ากบั 9,360 ช้ินต่อปี หรือ 312 วนั รวมกาํลงัการผลิตทั้ง 10 รสชาติจะได ้300 ช้ินต่อวนั 7,800 

ช้ินต่อเดือน และ 93,600 ช้ินต่อปี 

ต้นทุนสินค้าทั้งหมด ต่อหน่วย 

ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วยเท่ากบั 14.62 บาท ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วยเท่ากบั 6.99 บาท และ

ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในโรงงานต่อหน่วยเท่ากบั 9.03 บาท รวมตน้ทุนสินคา้ทั้งหมดต่อหน่วยเท่ากับ 

30.64 บาทต่อหน่วย 

แผนการจัดการ 

รูปแบบธุรกจิ 

บริษทั สามเกลอหวัแขง็ จาํกดั เป็นบริษทัใหม่ท่ีเปิดดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจเคก้เพื่อสุขภาพ 

ภายใตช่ื้อร้าน Cake Station และมีสถานท่ีจดัจาํหน่ายอยูท่ี่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอโศก ก่อตั้งข้ึนจาก

การรวมตวัของนกัธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจในการทาํธุรกิจเคก้เพื่อสุขภาพ ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนจากการ

รวมตวัของบุคคล 3 ท่าน ประกอบดว้ย นางสาวปภาวดี สุภาวฒันพนัธ์ นางสาวภทัรภร กานดา และ

นางสาวขวญัฤดี จนัทร์พุ่ม ซ่ึงต่างก็มีใจรักในธุรกิจเค้กเพื่อสุขภาพเหมือนกัน และมีวิสัยทศัน์

ร่วมกนัท่ีจะเป็น “ผูน้าํตลาดของเคก้เพื่อสุขภาพท่ีผูบ้ริโภครู้จกัและวางใจในดา้นของคุณภาพ และ

มาตรฐานในการผลิต” ร้าน Cake Station มีลักษณะท่ีโดดเด่น คือ เราใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูง 

ปราศจากนํ้ าตาล และใชสู้ตรเฉพาะในการผลิตเคก้ท่ีไม่เหมือนใคร จึงทาํให้เคก้ของเรามีความโดด

เด่น และมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืน บริษทัของเราไดน้าํห่วง

โซ่อุปทานมาใชใ้นการบริหารงาน โดยจะเป็นกระบวนการท่ีเร่ิมตั้งแต่ตน้นํ้ายนัปลายนํ้ า ซ่ึงจะมีการ

เซ็นสัญญา 5 ปีและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัSupplier เพื่อท่ีจะตกลงกนั เร่ืองระยะเวลาในการส่ง

มอบวตัถุดิบ เม่ือบริษทัไดรั้บวตัถุดิบจาก Supplier ตรงตามระยะเวลาท่ีตกลงกนัไว ้ก็จะทาํให้การ

ดาํเนินงานของบริษทัราบล่ืน ไม่มีปัญหาดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบ จากนั้นเราจะทาํการผลิตตาม

กระบวนการขั้นตอนของบริษทั และจึงส่งไปขายหนา้ร้านจดัจาํหน่าย เพื่อขายให้กบัลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้

ของร้าจะเป็นลูกคา้ประเภท End User   
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การคัดเลือกบุคลากรทีเ่หมาะสมกบังานและองค์กร 

บริษทัจะใชว้ิธีรับสมคัรโดยประกาศรับสมคัรจากแหล่งภายในก่อน เช่น ญาติ พี่นอ้งเพื่อน 

คนรู้จกั เป็นตน้ ถา้ไม่สามารถหาผูท่ี้มีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการได ้จึงจะประกาศรับสมคัรจา

แหล่งภายนอก เช่น หนังสือพิมพ์ และโรงเรียนฝึกวิชาชีพ เป็นต้น ซ่ึงในขั้นตอนการรับสมคัร

พนกังาน บริษทัจะมีการสอบสัมภาษณ์ แลว้จึงรับเขา้มาทดลองงานเป็นเวลา 4 เดือน หลงัจากผ่าน

ระยะเวลาในการทดลองงานแลว้จึงจะบรรจุเป็นพนกังานประจาํต่อไป 

การฝึกอบรมและรักษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ 

บริษทั ไดใ้ห้ความสําคญัในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทุกระดบัตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการ 

และระดบัพนกังานปฏิบติัการ อย่างสมํ่าเสมอ มีการใชห้ลกัสูตรต่างๆ ในทุกระดบัของพนักงาน 

ดงัน้ี 

• การฝึกอบรมสําหรับพนกังานใหม่ โดยการอบรมเก่ียวกบันโยบาย และกฎระเบียบของ

บริษัท  ความ รู้ทั่วไปเ ก่ียวกับ ธุรกิจ เค้ก  การฝึกอบรมมารยาทและการส่ือสา ร

ภาษาต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์ สวสัดิการต่างๆ ของพนกังาน เพื่อใหก้ารผลิตสินคา้

และบริการมีมาตรฐานเดียวกนั 

• การฝึกอบรมประจาํปี เป็นการทบทวนความรู้ของพนักงานส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติังานแต่ละหนา้ท่ี เพื่อกระตุน้และรักษาคุณภาพในการปฏิบติังาน 

• การฝึกอบรมการให้บริการและการขาย สําหรับพนักงานขาย เพื่อเพิ่มคุณภาพในการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

• การฝึกอบรมหลกัสูตรการทาํเคก้เพิ่มเติม สําหรับพนกังานฝ่ายผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และคุณภาพในการผลิตใหก้บัเคก้ของเรา 

• การฝึกอบรมการปฏิบติังานภายในบริษทั สาํหรับพนกังานทัว่ไปและผูจ้ดัการ  

 

การกาํหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและจูงใจให้กบับุคลากร 

 บริษทัจะพิจารณาข้ึนเงินเดือนพนกังาน โดยคาํนึงถึง ผลกาํไรจากการประกอบการ และผล

การปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล โดยอตัราการข้ึนเงินเดือนจะข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน

ของพนกังานแต่ละคน และบริษทัไดมี้การจดัสวสัดิการใหก้บัพนกังาน ดงัน้ี 

• ประกนัสังคม โดยบริษทัจะสมทบเงินประกนัสังคมใหก้บัพนกังานตามกฎหมาย 

• วนัลากิจ/ลาป่วย บริษทัจะกาํหนดให้มีสิทธิลากิจ/ลาป่วย โดยไดรั้บค่าจา้งสําหรับลากิจ

ไม่เกิน 1 วนั และ ลาป่วยไม่เกิน 5 วนั 
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• วนัลาคลอด บริษทักาํหนดให้พนกังานหญิง มิสิทธิลาคลอดไดไ้ม่เกิน 45 วนั โดยไดรั้บ

ค่าจา้ง ตามกฎหมาย 

1.1 การกาํหนดผลตอบแทนเพื่อการจูงใจตามผลการปฏิบติังาน 

บริษทัมีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบั

พนกังาน ทั้งน้ีการสร้างแรงจูงใจต่างๆ จะข้ึนอยู่กบัผลประกอบการของบริษทัในปีนั้นๆดว้ย โดย

ทางบริษทั จะพิจารณาการใหร้างวลัเป็นรายปีและอาจมีการปรับเปล่ียนได ้

• การให้โบนสั บริษทัไดมี้นโยบายการใหโ้บนสักบัพนกังานขั้นตํ่า 1 เดือน แต่ยอดท่ีจ่าย

จริง ข้ึนอยูก่บัผลกาํไรของบริษทั และพนกังานแต่ละคนอาจไดเ้งินโบนสัท่ีแตกตางกนั

ตามผลการปฏิบติังาน แต่บริษทัอาจสงวนสิทธิในการจ่ายเงินโบนสั ในกรณีท่ีบริษทัมี

ผลขาดทุนในปีนั้น 

• การแบ่งหุน้ บริษทัไดมี้นโยบายการแบ่งหุน้ 10% ใหก้บัผูจ้ดัการท่ีทาํงานครบ 9 ปี 

การกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัการเลกิจ้าง 

บริษทัจะพิจารณาในการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อบริษทัถึงแมว้่าพนักงานจะลาออกแล้วก็

ตาม ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นกาํลงัสาํคญัในกรณีต่าง ๆ ของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เม่ือบริษทัไดรั้บ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และจาํเป็นตอ้งลดจาํนวนพนักงานลง พนักงานจะได้รับ ค่าชดเชยตาม

มาตรา 118 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2548 โดยพนกังานท่ีทาํงานติดต่อกันครบ 

120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับค่าชดเชย เท่ากบัอตัราค่าจา้งสุดทา้ย 30 วนั,  พนักงานท่ีทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะไดรั้บค่าชดเชย เท่ากบัอตัราค่าจา้งสุดทา้ย 90 วนั, พนกังานท่ี

ทาํงานติดต่อกนัครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับค่าชดเชย เท่ากบัอตัราค่าจา้งสุดทา้ย 180 วนั, 

พนกังานท่ีทาํงานติดต่อกนัครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะไดรั้บค่าชดเชย เท่ากบัอตัราค่าจา้งสุดทา้ย 

240 วนั และพนักงานท่ีทาํงานติดต่อกันครบ 10 ปีข้ึนไป จะได้รับค่าชดเชย เท่ากับอตัราค่าจ้าง

สุดทา้ย 300 วนั แต่ไม่รวมถึงการท่ีพนกังานลาออกเอง และพนกังานท่ีอยูใ่นช่วงระยะเวลาทดลอง

งาน จะไม่ไดรั้บค่าชดเชยแต่อยา่งใด 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตและคลงัสินคา้ 1 คน ผูจ้ดัการฝ่ายตลาดและการขาย 1คน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 1 คน มีอตัราเงินเดือน 25,000 บาท ต่อคน พนกังานฝ่ายผลิต 3 คน มี

อตัราเงินเดือน 9,500 บาท ต่อคน พนกังานส่งของ 1 คน มีอตัราเงินเดือน 7,000 บาท พนกังานขาย 1 

คน มีอตัราเงินเดือน 9,000 บาท และพนกังานบญัชี 1 คน มีอตัราเงินเดือน 10,000 บาท รวมเงินเดือน

บุคลากรต่อปีเท่ากบั 1,544,000 บาทต่อปี 
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แผนสํารองด้านการจัดการและการผลติ 

 ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ 

เน่ืองจากสินคา้ของเรา คือ เคก้เพื่อสุขภาพ ซ่ึงจะตอ้งมีการใชว้ตัถุดิบเฉพาะหลายอย่างใน

การผลิต จึงอาจเกิดการขาดแคลนในบางช่วง หรือมีภาวการณ์เพิ่มราคาสูงข้ึนกวา่ปกติ ซ่ึงจะทาํให้

บริษทัเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต และไม่สามารถดาํเนินการตามขั้นตอนการผลิตได ้

ทางบริษทัจึงได้วางแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ โดยใช้การตรวจสอบไปท่ี

คลงัสินคา้ของSupplier ว่ายงัมีวตัถุดิบเหลืออยู่ในคลงัสินคา้มากน้อยเพียงใด และถ้าในคลงัของ

Supplier มีวตัถุดิบเหลือเป็นจาํนวนนอ้ย เราก็จะทาํการเหมาซ้ือวตัถุดิบทั้งหมดเพื่อกกัตุนไวใ้นยาม

ขาดแคลน เพราะวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นวตัถุดิบท่ีเก็บไวไ้ดน้าน 

 ปัญหาต้นทุนทีใ่ช้ในการจัดส่ง 

เน่ืองจากราคานํ้ ามนัในปัจจุบนัมีความผนัผวนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงอาจส่งผลให้มีตน้ทุนใน

การจดัส่งท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย จะทาํให้บริษทัมีตน้ทุนในการผลิตเพิ่มข้ึนไปอีกจนอาจทาํให้บริษทั

เกิดการขาดทุนในท่ีสุด ทางบริษทัจึงไดว้างแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นตน้ทุนในการจดัส่ง โดย

ไดพ้ิจารณาเลือกใชพ้ลงังานทางเลือก อยา่งการติดตั้งระบบแก๊ส LPG หรือ NGV ให้กบัรถยนตท่ี์ใช้

ในการจดัส่ง และในระยะยาวหากมีการขยายสาขา ทางบริษทัก็จะนาํแนวทางดงักล่าวมาใชใ้นการ

จดัการดา้น Logistics ท่ีแม่นยาํมากข้ึน 

 ปัญหาพนักงานบริการหน้าร้านไม่เพยีงพอ 

ในบางเวลาท่ีจาํนวนลูกคา้มีมากกวา่ท่ีไดพ้ยากรณ์ไว ้หรือหากพนกังานประจาํไม่สามารถ

มาปฏิบติังานได ้ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัขาดแคลนแรงงานในการให้บริการลูกคา้ ทางบริษทัจึงไดว้าง

แนวทางแกไ้ขปัญหาน้ี คือ การขอความร่วมมือจากพนกังานฝ่ายอ่ืนมาช่วยโดยการเพิ่มขา้แรงให้กบั

พนกังานเป็น 2 เท่า ต่อวนั หรือ การวา่จา้งนกัศึกษาหรือพนกังาน Part Time เพิ่ม 

 ปัญหาอตัราการลาออกของพนักงานทีสู่งขึน้ 

ในกรณีท่ีมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทเกิดการขาดแคลน

แรงงานท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยทางบริษทัไดมี้การวางแผนรองรับ คือ การจา้งพนกังานชัว่คราว 

และการจา้งนกัศึกษามาปฏิบติังานชั่วคราว เน่ืองจากบริษทัได้มีแนวทางในการปฏิบติังานและ

มาตรฐานในการทาํงานท่ีชดัเจน จึงมีความมัน่ใจวา่จะสามารถฝึกอบรมพนกังาน ให้พร้อมสําหรับ

การปฏิบติังานในช่วงระยะเวลาอนัสั้นได ้ซ่ึงการแกปั้ญหาในระยะยาว ทางบริษทัจะมีการสัมภาษณ์

พนกังานก่อนลาออก โดยจะสัมภาษณ์ท่ีตวัพนกังานเอง และเพื่อนร่วมงาน เพื่อทราบถึงปัญหาและ

เหตุผลท่ีแทจ้ริงของการลาออก เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงดา้นทรัพยากรบุคคลต่อไป 
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แผนธุรกจิโยเกร์ิตไรซ์เบอร์ร่ี 

รัตน์ธิชา  คานพรหม 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

โยเกิร์ตเป็นผลิตภณัฑ์นมหมกัชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่ผูบ้ริโภคทัว่โลก

ทาํให้มีช่ือเรียกขานแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้กาํเนิดของโยเกิร์ตนั้นยงัไม่ทราบอยา่งแน่ชดัแต่คาดวา่มา

จากทวปีเอเชียโดยชาวเติร์กโบราณโดยโยเกิร์ตในยคุเร่ิมตน้ในประเทศบลัแกเรียโดยใชน้มแพะหรือ

นมโคตม้จนมีของแข็งในนมสูงข้ึน บ่มไวท่ี้ 40-45 องศาเซลเซียสโดยใช้นมเปร้ียวเป็นหัวโยเกิร์ต

ชนิดปกติ เน้ือครีมก่ึงแข็งมีหลายรสชาติ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ทาํมาจากนมทั้งชนิดไขมนั

ปกติ  ไขมันตํ่า  และปราศจากไขมนั ในปัจจุบันคนไทยนิยมรับประทานโยเกิร์ตเพิ่มมากข้ึน

เน่ืองจากกระแสสุขภาพซ่ึงผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตไรซ์เบอร์ร่ีเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหก้บัผูท่ี้สนใจในเร่ือง

ของสุขภาพจากจุดเร่ิมตน้จากการรักษาสุขภาพของคนในปัจจุบนัจึงเกิดแนวคิดและรูปแบบในการ

ทาํธุรกิจ เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่อยา่งโยเกิร์ตไรซ์เบอร์ร่ีโดยผูถื้อหุ้น ทั้ง3 คน ท่ีใฝ่ฝันอยากเป็นเจา้ของ

ธุรกิจขนาดเล็ก ประกอบกบัผูป้ระกอบการเป็นคนท่ีใส่ใจเร่ืองสุขภาพจึงไดต้ั้งกิจการจาํหน่ายอาหาร

เพื่อสุขภาพ    และเปิดโรงงานการผลิตท่ีจงัหวดัสระบุรี เงินลงทุนท่ีใช้ในการก่อตั้งกิจการ บริษทั 

รัตน์ธกรฟู้ด จาํกดั มีเงินทุนมูลค่ารวมทั้งหมด 40 ลา้นบาท กิจการมีการลงทุนดา้นงานวิจยั กบัทาง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เนน้ในเร่ืองการคิดคน้

พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินกิจการองคก์รมีวสิัยทศัน์จะ เป็นผูน้าํดา้น

การผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตเพื่อสุขภาพของคนไทยไปสู่ระดบัสากล ความมุ่งประสงค์

พนัธกิจของบริษทั จะพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ความหลากหลายมีคุณภาพมุ่งพฒันาพนกังานทุกระดบัให้

มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและแบ่งปันการเรียนรู้ทั่วทั้ งองค์กรดําเนินธุรกิจโดยให้ผล

ประกอบการบรรลุเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด สร้างแบรนดใ์ห้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มตลาดมงัสวิรัติ

และกลุ่มตลาดผลิตภณัฑ์รักสุขภาพ มุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้พฒันาและวิจยัผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆใหท้นัยคุและทนัสมยักา้วหนา้อยูต่ลอดเวลาเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว  มีส่วนแบ่งทาง

การตลาด  ท่ี 1% ของตลาดโยเกิร์ตมีกาํไรเติบโตเพิ่มข้ึนทุกปีท่ี 10% และ มียอดขายเพิ่มข้ึนอย่าง

นอ้ย 10 %ต่อปี สร้างแบรนดใ์หเ้ป็นแบรนดช์ั้นนาํในอนัดบั Top 10 ในระดบัประเทศอาเซียน AEC 

เพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดในปัจจุบนั Five Force Modelนั้นเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือ

ในการวิเคราะห์การตลาดของ Michael Potter ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก และเป็นท่ียอมรับกนั

ทัว่โลกซ่ึงเจา้เคร่ืองมือช้ินน้ีมกัถูกใช้เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตลาดเพื่อเตรียมรับมือกบั

สภาพของตลาดท่ีสินคา้และบริการของเรานั้นเขา้ไปอยูว่า่มีลกัษณะเป็นเช่นไร และมีความเส่ียงแค่
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ไหนในการทาํธุรกิจโอกาสในการทาํธุรกิจคู่แข่งทางตรงและทางออ้มรวมถึงคู่แข่งท่ีจะเขา้มาใหม่

และการมีสินคา้ทดแทนต่างๆซ่ึงจะตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆเพื่อเป็นการกาํหนดกลยุทธ์ใน

การเขา้สู่ธุรกิจตวัอย่างเช่น ความเส่ียงจากสินคา้ทดแทนโยเกิร์ต กบันมเปร้ียวพร้อมด่ืม สะดวกใน

การบริโภคคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของนมเปร้ียวกับโยเกิร์ตคล้ายกันผูบ้ริโภคสามารถซ้ือเพื่อ

รับประทานทดแทนกันได้ ดงันั้น เราจึงสร้างความแตกต่างให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความคุม้ค่าและ

คุณประโยชน์ท่ีเพิ่มเติบในโยเกิร์ยไรซ์เบอร์ร่ีมีมากกว่า นมเปร้ียวพร้อมด่ืมท่ีว่างจาํหน่ายทัว่ๆไป 

นอกจากน้ีเพื่อเป็นการทราบถึงจุดเด่นของธุรกิจว่ามีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดอย่างไร

วเิคราะห์เพื่อทราบปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต  

สาเหตุ ท่ี เ ลือกใช้ทฤษฎี (SWOT Analysis) เพราะทฤษฎี SWOT เป็นการวิ เคราะห์

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในคือ จุดอ่อน จุดแข็ง ภายนอกคือ โอกาส อุปสรรคในการทาํธุรกิจและ ของ

องคก์รหรือผลิตภณัฑ ์เพื่อท่ีจะไดรู้้ถึงจุดอ่อนและอุปสรรคเ์พื่อนาํมาแกไ้ขปัญหาโดยใชจุ้ดแข็งและ

โอกาส มาพฒันาและลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

การวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดในปัจจุบนัโอกาสในการทาํธุรกิจคู่แข่งทางตรงและทางออ้ม

รวมถึงคู่แข่งท่ีจะเขา้มาใหม่และการมีสินคา้ทดแทนต่างๆ 

วิเคราะห์สภาพตลาด (Market Situation)ในปัจจุบนัส่วนแบ่งการตลาดผลิตภณัฑ์โยเกิร์ต

และนมเปร้ียวพร้อมด่ืม ปี2557 มีมูลค่า 18,000 ลา้นบาท และ ปี 2558  มีมูลค่า 19,800 ลา้นบาท  และ

ในด้านตลาดรวมโยเกิร์ตใน 5เดือนแรกปี 2558  มีมูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่ง

การตลาด ดชัมิลล์60% ซีพี-เมจิ 15% และอ่ืนๆ 25%โดยกลุ่มผูบ้ริโภคหลกั เป็นกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่ม

คนในสังคมเมืองคู่แข่งทางตรง ดชัช่ี ซีพี-เมจิ แอคทีเวีย ในแต่ละแบรนด์ต่างเนน้วางกลยุทธ์ในเชิง

รุกแบบครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกวา้งให้แก่ผูบ้ริโภคครอบคลุมการส่ือสารทั้งทางโทรทศัน์ 

วิทยุ ส่ือบนบีทีเอส ส่ือในร้านคา้ต่างๆ และกิจกรรมโรดโชวเ์พื่อแนะนาํผลิตภณัฑค์วบคู่ไปกบัการ

แจกผลิตภณัฑ์ให้ชิมฟรี อย่างผลิตภณัฑ์แอคทีเวีย สร้างจุดต่างด้วยแพ็กเกจจ้ิงซ่ึงเป็นถ้วยทรง

ส่ีเหล่ียมมนต่างจากแบรนด์อ่ืนๆ ชูจุดขายในเร่ืองของประสิทธิภาพในการช่วยระบบถ่าย เพิ่มมูลค่า

สินค้าเพื่อสร้างจุดต่างในการทาํตลาดท่ีแตกต่างกันไปคู่แข่งทางอ้อมท่ีเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย 

เคร่ืองด่ืมธญัพืชนมพร้อมด่ืม นมโยเกิร์ตพร้อมด่ืมท่ีมีส่วนผสมของนํ้ าผลไมเ้ร่ิมเขา้มาแชร์ผูด่ื้มจาก

ตลาดเพิ่มข้ึน ทาํให้ผูป้ระกอบการในตลาด ทาํตลาดในเชิงรุกดว้ยการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายไปสู่

กลุ่มอ่ืนๆเพิ่มข้ึน สามารถหาซ้ือมาเพื่อรับประทานทดแทนกนัได ้ปัจจุบนันบัวา่เป็นกลุ่มท่ีน่าจบัตา

มองไม่นอ้ย 

จากขอ้มูลขา้งตน้และการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปวิเคราะห์สภาพตลาด 

(Market Situation)วิเคราะห์คู่แข่งทางตรงและทางอ้อมนํามาซ่ึงการแบ่งส่วนตลาดการกําหนด
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กลุ่มเป้าหมายและการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์(STP) ของผลิตภณัฑเ์บอร์ร่ีไรซ์โยเกริต1์.การแบ่งส่วน

ตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) โดยพิจารณาในส่วนของเพศและรายได้

ของประชากรเพศหญิง , ชายระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000-20,001บาทต่อเดือนข้ึนไป2.การแบ่งส่วน

ตลาดทางภูมิศาสตร์ (Geographic segmentationกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขนาดเมืองใหญ่3.

การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Behavioral Segmentation) แบ่งไดด้งัน้ี 

- เป็นผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพเป็นอยา่งยิง่ 

- เป็นผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือสินคา้บริโภคเป็นบางโอกาส 

- เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจและใส่ใจในเร่ืองแบรนด์ ความภกัดีต่อยี่ห้อสินคา้หากพึง

พอใจแลว้บอกต่อเกิดการซ้ือซํ้ าหากไม่พึงพอใจก็จะไม่กลบัมาซ้ือใชอี้ก   

- เป็นผูบ้ริโภคท่ีไม่สนใจซ้ือสินคา้เลยรู้สึกเฉยๆไม่ชอบรับประทานโยเกิร์ตไม่ค่อยชอบ

รสชาติหรือกล่ินของผลิตภณัฑ ์

 

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Group) 

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์Berry rice yogurt  

กลุ่มเป้าหมายหลกัคือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิง มีรายไดร้ะดบัปานกลางข้ึนไปหรือ

มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือนเป็นกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มคนในสังคมเมืองโดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงท่ีให้

ความสําคญัต่อรูปร่างและสุขภาพ ชอบรับประทานผลิตภณัฑ์นมอยูแ่ลว้ ชอบความแปลกใหม่ของ

ผลิตภณัฑ์และความสะดวกในการหาซ้ือเน่ืองจากการดาํเนินชีวิตปัจจุบนัอยูใ่นภาวะท่ีตอ้งเร่งรีบทาํ

ให้ผูบ้ริโภคตอ้งการอาหารท่ีรับประทานไดส้ะดวกแต่ตอ้งมีคุณค่า ยงัมีส่วนในการช่วยระบบยอ่ย

และการขบัถ่าย 

กลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มบุคคลทัว่ไปทุกระดบัรายได้ แต่เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการซ้ือ

สินค้าบริโภคเป็นบางโอกาสไวรั้บประทานกันเองในครอบครัวนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน

เก่ียวกบัความสวยความงาม 

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์(Positioning)พบว่า   Berry rice yogurt   อยู่ในตาํแหน่งท่ีระดบั

ใกลเ้คียงกนักบัคู่แข่งแต่มีความคุม้ค่าทั้งดา้นราคาท่ีถูกกว่าและมีคุณประโยชน์ท่ีสูงกว่าถือเป็นกล

ยทุธ์ทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์

การกําหนดกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดโดยอาศัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ด้าน

ผลิตภณัฑด์า้นราคาดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ(์Product) 
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บริษทัทาํการพฒันาผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตท่ีผสมกบัขา้วไรเบอร์ร่ีเพื่อเสริมสุขภาพเกิดเป็นตรา

สินคา้ท่ีช่ือวา่Berry Rice Yogurt โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากเมล็ดขา้วซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี เป็นขา้วท่ีมีนํ้าตาลตํ่ากวา่ขา้วทัว่ไป และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ได้

จากการผสมขา้มพนัธ์ุระหว่างขา้วเจา้หอมนิลกบัขา้วขาวดอกมะลิ 105 ลกัษณะเป็นขา้วเจา้ สีม่วง

เขม้มีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง เบตา้แคโรทีนแกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟ

เลตสูงโอเมกา้3  นอกจากน้ี เส้นใยอาหาร มีอยูป่ริมาณมากในขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ียงัช่วยลดระดบั

ไขมนัและคอเลสเตอรอล ป้องกนัโรคหวัใจ ช่วยควบคุมนํ้ าหนกัช่วยระบบขบัถ่ายจึงเป็นทางเลือก

ใหม่สําหรับผูท่ี้ใส่ใจในสุขภาพอยา่งแทจ้ริงผลิตภณัฑ ์Berry riceyogurt จะแบ่งผลิตภณัฑอ์อกเป็น3  

รสชาติ ได้แก่รสธรรมชาติรสมิกซ์เบอร์ร่ี รสธัญพืชโดยจะใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีใช้เน้ือผลไม้

ธญัพืชและพนัธ์ุขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดีจุดเด่นท่ีสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์

โยเกิร์ตดดัแปลงทั้งรสชาติและรูปลกัษณ์ใหมี้ลกัษณะเป็นท่ีจดจาํท่ีต่างไปจากเดิมซ่ึงจะถือวา่เป็นจุด

ขายท่ีสาํคญับริษทัจะออกขนาดบรรจุภณัฑคื์อ 135 กรัมเท่านั้น 

ด้านราคา(Price) 

เพื่อให้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งได้บริษทัมีกาํไรตามสมควรคงความน่าเช่ือถือของตัว

ผลิตภณัฑ์การกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ์ “Berry rice yogurt” จะใชแ้นวทางของกลยทุธ์สินคา้ราคา

ถูกคุณภาพดี(Super-value strategy)เป็นการตั้งราคาตามคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคยอมรับผลิตภณัฑมี์คุณภาพ

ดีกว่าบวกกบัคุณประโยชน์ท่ีสูงกว่าคู่แข่งเราจะให้ความสําคญักบัคุณภาพและวตัถุดิบทุกชนิดท่ี

นํามาใช้ในการผลิตให้เป็นสินคา้มีคุณภาพท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับ ปัญหาท่ีสําคญัคืออุตสาหกรรม

อาหารมีการแข่งขนัรุนแรง และสินคา้ง่ายต่อการลอกเลียนแบบจึงทาํใหบ้ริษทัตดัสินใจเลือกกลยุทธ์

การตั้งราคาเจาะตลาด(Market Penetration Pricing )การตั้งราคา สินคา้ให้ตํ่ากวา่ราคาปกติ แต่ราคา

ไม่แตกต่างจากท้องตลาดมากนัก เพื่อดึงดูดความสนใจและเช้ือเชิญให้ผูบ้ริโภคทดลองซ้ือมา

รับประทาน  ใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพคุณประโยชน์ท่ีสูงข้ึน ของ

วตัถุดิบท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดี ดงันั้นจากการวเิคราะห์ใชแ้นวทางของ Super-value strategyคือ ราคา

ถูกคุณภาพดีบริษทัจึงเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาเจาะตลาด(Market Penetration Pricing ) วางจาํหน่าย 

“Berry rice yogurt”               ในราคา 13 บาท 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (PLACE) 

เพื่อกระจายสินค้าไปยงัผูบ้ริโภคให้ทั่วถึงเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและสนับสนุน

พฤติกรรมการบริโภคอย่างต่อเน่ืองช่องทางการจัดจําหน่ายหน่ึงระดับ แบบสมัยใหม่ คือ 

Supermarket, Hypermarket,Convenience Store เป็นการกระจายสินค้าให้เข้าสู่ผูบ้ริโภคผ่านผูค้ ้า

ปลีกรายใหญ่และรายย่อยบริษทัจะจดัส่งสินคา้ถึงศูนยก์ลางคลงัสินคา้ (Distribution Center) ของ
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ผูค้า้เดือนละ 2คร้ัง และเปล่ียนสินคา้ให้ใหม่สาํหรับสินคา้ท่ีหมดอายุสถานท่ีท่ีวางจาํหน่ายสินคา้ได ้

แ ก่  Tesco Lotus, Big C, Tops Supermarket, Maxvalu, FoodLand, Villa Market,7-ELEVEN , 

FamilyMart ,Jiffy Shop , ร้านขายสินคา้เพื่อสุขภาพ Lemon Farm  (เลมอนฟาร์ม) ,Golden place( 

โกลเด้นเพลส )ในพื้นท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลและจะขยายช่องทางจาํหน่ายสินค้าเข้าสู่ใน

ต่างจงัหวดัช่องทางการซ้ือขายผ่านระบบส่ือสารพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce (การคา้

ปลีกแบบไม่ตอ้งมีหนา้ร้านหรือ Non-Store Retailing) เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้เติบโต

ข้ึนเน่ืองจากเป็นช่องทางจาํหน่ายท่ีมีตน้ทุนตํ่า 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) 

เพื่อประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัโยเกิร์ตขา้วไรซ์เบอร์ร่ีใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมาย

รู้จกัผลิตภณัฑ์และรู้ถึงคุณค่าสารอาหารท่ีจะไดรั้บ  จึงเลือกใชส่ื้อท่ีหลากหลายมีประสิทธิภาพและ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการนาํเสนอจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทัว่ถึง

โดยเนน้ส่ือท่ีสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดม้ากเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการ

ทดลองสินคา้และเกิดการทดลองซ้ือ เนน้กิจกรรมท่ีใหท้าํกลุ่มเป้าหมายไดท้ดลองชิมและทดลองซ้ือ

สินคา้เพื่อสร้าง Brand Awareness และจดจาํตรายี่ห้อวางแผนส่งเสริมการขายร่วมกบัร้านคา้ตวัแทน

ขายเพื่อกระตุน้ยอดขายและกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึงเพื่อกระตุน้ให้เกิดความนิยม

อุดหนุนผลิตผลของคนไทยจากขา้วไทยใช้ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ( TV Program ) ช่วงระหว่าง

ข่าวภาคเย็น ใช้ส่ือวิทยุ (Radio Program)โฆษณาในช่วงพกัเบรกของการเปิดเพลงกลุ่มเป้าหมาย

วยัรุ่นและวยัทาํงานมกัฟังคล่ืนวทิยเุหล่าน้ีในช่วงระยะเวลาวา่งหรือการทาํงาน และ ช่วงการเดินทาง

ไป-กลบัจากท่ีทาํงานกระตุน้ให้เกิดการทดลองซ้ือและเป็นการตอกย ํ้าถึงสินคา้และตราผลิตภณัฑ์

เพื่อใหเ้กิดการจดจาํตราผลิตภณัฑแ์ละเกิดการซ้ือซํ้ า 

การโฆษณาในนิตยสารมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือและความสนใจในการ

ทดลองซ้ือสินคา้ 

การโฆษณาในบทความวิชาการจากนักโภชนาการจะจดัทาํนอกจากน้ีส่ือINTERNETใน

ปัจจุบนัระบบการตลาดออนไลน์ ได้รับความนิยมมากข้ึนซ่ึงรูปแบบการใช้งานจากอินเตอร์เน็ต

ครอบคลุมความต้องการของผูใ้ช้ท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งในการค้นหาข้อมูลต่างๆการ

โฆษณาบน BANNER เกิดโอกาสคลิกเพื่อดูขอ้มูลตดัสินใจซ้ือมากข้ึนเร่ือยๆ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ

จากการโฆษณา BANNERสร้างความสนใจเพื่อดึงดูดใจผู ้เข้าชมเว็บไซต์โฆษณาส่ือโฆษณา

เคล่ือนท่ี  Outdoor Advertising ติดตั้งป้ายโฆษณาขา้งตวัรถปรับอากาศประจาํทาง ติดทั้งดา้นซ้าย

และด้านขวาของรถโดยสารเน่ืองจากคนกรุงเทพใช้เวลาในการเดินทางเป็นช่วงเวลาท่ีค่อนข้าง

ยาวนานในแต่ละวนัการโฆษณารอบข้างตัวรถปรับอากาศประจาํทางจึงเป็นอีกส่ือท่ีสามารถ
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นาํเสนอผลิตภณัฑ์แก่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึงสร้างให้เกิดการจดจาํตราสินคา้มีการจดักิจกรรม

EventMarketingเปิดตวัผลิตภณัฑ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สร้างความยอมรับในตวัสินค้าจดั

รายการส่งเสริมการขาย (Sales promotion)เปิดโอกาสให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและผูบ้ริโภคทัว่ไปได้

ทดลองชิมสินคา้ตามพื้นท่ีต่างๆเช่นยา่นธุรกิจ มหาวทิยาลยังานแสดงสินคา้ หา้งสรรพสินคา้เป็นตน้

เม่ือโฆษณาไปแลว้ควรใชก้ารส่งเสริมการตลาด จดัทาํโปรโมชัน่ส่งเสริมการคา้ใหก้บัผูค้า้ปลีก เป็น

กระตุน้ยอดขายโดยเสนอเง่ือนไขส่วนลดพิเศษหากสามารถทาํยอดขายได้ตามเป้าหมายในแต่ละ

เดือนจดัทาํโปรโมชัน่ให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อรักษายอดขายและกระตุน้กลุ่มผูบ้ริโภคใหม่ๆให้ทดลอง

ซ้ือสินคา้โดยการ แจกของแถม เป็นการดึงลูกคา้ใหม่ (Attract new users ) แถมสินคา้ของ ผลิตภณัฑ์

โยเกิร์ตไรซ์เบอร์ร่ี รสชาติอ่ืนให้ทดลองชิมเม่ือซ้ือเป็นแพค็4 ถว้ย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูบ้ริโภค

ซ้ือสินคา้หรือเขา้ไปเยี่ยมชมจุดซ้ือติดป้ายโฆษณาบบชั้นแสดงสินคา้ Shelf  talker  จดัสินคา้ให้โดด

เด่นอยูใ่นระดบัสายตาท่ีสุดเม่ือผูบ้ริโภคเดินผา่นจะมองเห็นเป็นการเพิ่มการรู้จกัผลิตภณัฑ์และสร้าง

ผูรั้บข่าวสารสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคเกิดความได้เปรียบบนชั้ นวางสินค้าเม่ือ

สินคา้เขา้สู่ตลาดมาระยะหน่ึงแลว้สําหรับการทาํการตลาดในระยะน้ีจะเนน้การสร้างแบรนด์อยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้มากข้ึนโดยเน้นกิจกรรมท่ีเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือทุกช่องทางท่ีได้

กาํหนดไวแ้ละการจดัทาํกิจกรรม CSR เป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นการตอบแทน

คืนสู่สังคม เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรและช่วยสานสัมพนัธภาพท่ีดีกับลูกค้าได้ในระยะยาว

งบประมาณการทาํการตลาดและประชาสัมพนัธ์ในการเปิดตวัผลิตภณัฑ์สร้างการรับรู้ให้กบัลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายในช่วงแรกตอ้งใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเน่ืองจากต้องทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความ

ไวว้างใจและยอมรับในตวัสินคา้Berry rice yogurt 

จากการวิเคราะห์แผนการตลาดแล้วนั้นแผนการผลิตถือว่าเป็นส่วนท่ีสําคัญไม่แพ้กัน

แผนการผลิตท่ีดีตอ้งสะทอ้นความสามารถของกิจการในการจดัการกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมุ่งเน้นประเด็นการจดัการไปยงัระบบการแปลงสภาพ

วตัถุดิบและทรัพยากรในการผลิตให้เป็นผลผลิตซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบ

ไ ด้   ตั้ ง แ ต่ขั้ นตอนก า รนํา เข้า ว ัต ถุ ดิบ  ( input)  ก ระ บ วนก า รใ นก ารแป ล งส ภา พ วัตถุ ดิบ 

(process)  จนถึง การนาํออกผลผลิต (output) และขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback)  สําหรับกระบวนการ

ในการแปลงสภาพวตัถุดิบก็คือกระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้

เป็นผลผลิต  และผลผลิตในท่ีน้ีคือจาํนวนหรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีผลิตไดน้ัน่เองซ่ึงในการ

วางแผนการผลิตและปฏิบัตินั้ น  ผู ้ท ําธุรกิจต้องพิจารณาตัดสินใจในประเด็นสําคัญๆต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี   
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การผลิตและแผนการดาํเนินงานในการผลิต ของบริษทั รัตน์ธกร ฟู้ดส์  จาํกดั  ตั้งอยู่บน

ถนนมิตรภาพ  จงัหวดัสระบุรี  พื้นท่ี 5 ไร่   และในการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีแบ่งเป็น 4 ส่วน  คือ พื้นท่ี

ส่วนจดัเก็บสินคา้ พื้นท่ีส่วนจดัเตรียมสินคา้เพื่อรอส่ง  พื้นท่ีสาํหรับสาํนกังาน  และพื้นท่ีสาํหรับการ

ผลิต   และท่ีเลือกท่ีตั้งสํานกังานและคลงัสินคา้ท่ีน่ีก็เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีใกลว้ตัถุดิบในการผลิต 

เช่น  ฟาร์มนม  และใกลก้บัจุดในการกระจายสินคา้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ทั้งสถานท่ีมีความ

สะดวกในการติดต่อและการเดินทางในการประกอบกิจการ   การดาํเนินงานภายใน  เช่น  การจดัซ้ือ

วตัถุดิบ  โดยวตัถุดิบทั้งหมดจะถูกจดัส่งจากผูข้ายวตัถุดิบไปยงัโรงงานผลิตของบริษทั   และจะมี

ฝ่ายตรวจรับวตัถุดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบว่าไดม้าตรฐานหรือไม่   โดยกระบวนการ

สั่งซ้ือวตัถุดิบจะเป็นการติดต่อกนัทางโทรศพัทก์บัผูข้ายโดยตรง  เช่น จะมีการรับซ้ือนํ้ านมสดจาก

ผูข้ายรายยอ่ยทุกวนั  ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและนํ้าตาล  จะสั่งซ้ือเดือนละ 2 คร้ัง  ส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆ รอบการ

สั่งซ้ือจะข้ึนอยูก่บัปริมาณสินคา้คงคลงั และวตัถุดิบคงคลงัท่ีเหลืออยู ่ การเก็บสินคา้คงคลงัมีผลต่อ

ตน้ทุนการผลิต ดงันั้นการจดัการสินคา้คงคลงัจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความสําคญัมากกระบวนการ

หน่ึงในแผนการดาํเนินงาน ซ่ึงการจดัการสินคา้คงคลงัของเบอร์ร่ีไรซ์โยเกิร์ต ไดท้าํการกาํหนด

ปริมาณขั้นตํ่าของสินคา้คงคลงัแต่ละประเภทเอาไว ้โดยจะกาํหนดจากสถิติของปริมาณยอดขายของ

สินคา้แต่ละแบบแต่ละประเภทในอดีตจนถึงปัจจุบนั  รวมถึงแนวโนม้ในอนาคตดว้ย  และเพื่อไม่ให้

สินค้าคงคลังมีปริมาณมากหรือน้อยจนเกินไป จึงได้กําหนดปริมาณสินค้าคงคลังขั้นตํ่ าไว้ท่ี

ประมาณ 40% โดยเฉล่ียของปริมาณยอดขายในแต่ละเดือนและเม่ือสินคา้คงคลงัมีปริมาณตํ่ากว่า

เกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้จึงจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการสั่งการผลิต หรือจดัซ้ือวตัถุดิบเพื่อทาํการผลิตต่อไป 

การควบคุมคุณภาพและการคดัเลือกตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบท่ีรับมา  เม่ือตรวจและพบว่า

วตัถุดิบมีคุณภาพตํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีบริษทัไดก้าํหนดกบัทางผูข้ายวตัถุดิบ ทางบริษทัจะมีการ

คิดลดราคาวตัถุดิบลงจากราคาซ้ือขายเดิมกบัทางผูข้ายวตัถุดิบ  เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของ

สินคา้ใหมี้มาตรฐานเดียวกนัและคุณภาพดีท่ีสุด   

การจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภคมีการจดัส่งสินคา้จากโรงานผลิตไปยงั

ศูนยก์ลางคลงักระจายสินคา้  และทางศูนยจ์ะทาํหนา้ท่ีในการกระจายสินคา้ไปยงัห้างสรรพสินคา้  

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  และร้านสะดวกซ้ือแบบเฟรนไชส์  จะข้ึนอยูก่บัปริมาณสินคา้ ระยะทาง และ

ขอ้ตกลงท่ีทาํกนัไวก้บัศูนยก์ลางคลงักระจายสินคา้ และจะมีการจดัส่งสินคา้เขา้ไปเดือนละ 2 คร้ัง 

คือทุกๆตน้เดือนและกลางเดือนการบริการก่อนและหลงัการขายการบริการก่อนการขายโดยการให้

คาํแนะนาํสินคา้และทดลองสินคา้ในตลาด  ในการจดักิจกรรมแนะนาํสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ชั้น

นําเพื่อให้ลูกค้ารู้จกัตราสินค้าและรสชาติของสินคา้และมีการบริการหลงัการขายโดยจะมีการ

เปล่ียนสินคา้ในกรณีสินคา้หมดอายุให้กบัลูกคา้  โดยลูกคา้ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มทางด้านการ
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จดัการทรัพยากรมนุษย ์ บริษทัจะมีจาํนวนพนกังานทั้งหมด มี  40 คน โดยแบ่งเป็น ฝ่าย  ไดแ้ก่ ฝ่าย

ขาย  ฝ่ายจัดซ้ือ  ฝ่ายผลิต  ฝ่ายสินค้าคงคลังและจัดส่งสินค้า  ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายซ่อมบาํรุง เวลา

ปฏิบติังาน 7.30 – 17.00 น.  วนัจนัทร์-เสาร์ 

การพฒันาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากนมโค  ในการผลิตโยเกิร์ตนั้ น   

ประกอบดว้ย ถงัผสม, ถงับ่มเพาะเช้ือจุลินทรีย ์ ระบบการฆ่าเช้ือชนิดพาสเจอร์ไรซ์เซอร์  สามารถ

ทาํความสะอาดอุปกรณ์ภายในระบบด้วยระบบ CIP  และทาํงานด้วยระบบควบคุมจาก PLC 

(Programmable logic control) และตั้ งรหัสผ่านหลายระดับ เพื่อแบ่งการปฏิบัติงานทั่วไป และ

สําหรับการปรับแต่งเคร่ืองจกัร  ซ่ึงในอนาคตระบบการควบคุมน้ีจะพฒันาและเปล่ียนแปลงการ

ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรไดเ้ร็วข้ึนและลดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการผลิตขั้นตอนในการ

ผลิตโยเกิร์ต  ขั้นตอ้นท่ี1 คือขั้นตอนท่ีเรียกว่าการคดักรองคุณภาพนํ้ านม โดยขั้นตอนน้ีจะเป็น

กระบวนการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของปริมาณโปรตีนในนํ้ านมและคดักรองเอาส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ

และจาํเป็นท่ีจะใหเ้ขา้ไปในกระบวนการของขั้นต่อไป ขั้นตอนท่ี2 คือกระบวนการถนอมนํ้านม โดย

จะมีถงัเก็บนํ้ านมเป็นการสต๊อคนํ้ านมไวผ้ลิตโดยกระบวนการนั้นจะเก็บโดยการใช้ความเยน็จาก

เคร่ืองทาํความเยน็ในการถนอมนํ้ านมเพื่อไม่ใหน้ํ้ านมเสียไดโ้ดยง่าย แต่ก่อนจะมาถึงกระบวนการน้ี

จะตอ้งผ่านขั้นตอนการวดัคุณภาพนํ้ านมอีกขั้นเพื่อให้แน่ใจว่านํ้ านมท่ีจะเขา้สู่กระบวนการเป็น

นํ้านมท่ีมีคุณภาพท่ีสุดขั้นตอนท่ี3 คือขั้นตอนการผสมหวัเช้ือโยเกิร์ต  หรือจุลินทรียแ์ลคโตบาซิลลสั  

กบันํ้ านมเขา้ดว้ยกนัโดยหัวเช้ือท่ีเติมจะตอ้งเป็นหัวเช้ือท่ีเป็นของเหลวและผสมนํ้ าแลว้นาํมาผสม

กบันํ้านมขั้นตอนท่ี4 คือขั้นตอนการบ่มโยเกิร์ตโดยขั้นตอนน้ีจะมีการบ่มอยู ่3 ขั้นตอน  ขั้นแรกก็คือ 

การบ่มขั้นน้ีจะมาจากขั้นท่ี3 ท่ีมาจากการผสมนํ้ านมกบัหวัเช้ือจุรลินทรียเ์ขา้ดว้ยกนัแลว้นาํมาพกัไว้

ท่ีถงัใบท่ี1 และพอเวลาผ่านไปโดยประมานก็จะนําโยเกิร์ตจากถังท่ี1 มาบ่มต่อท่ีถงัท่ี 2 เพื่อให้

โยเกิร์ตเซตตวัแลว้พอโยเกิร์ตเซตตวัไดท่ี้ก็นาํมาใส่ไวย้งัถงัท่ี-3 ซ่ึงในถงัท่ี3 เราจะหยุดการบ่มของ

โยเกิร์ตโดยใช้นํ้ าเยน็ในการหยุดกระบวนการเจริญเติบโตของจุลินทรียล์ง  ขั้นท่ี5 คือขั้นตอนการ

ผลิต โยเกิร์ตรสดั้งเดิมโดยการนํ้ านํ้ าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมาผสมกบัโยเกิร์ตท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 4กลายมาเป็น 

yogurt original และนอกจากจะได ้yogurt original แลว้ยงัมี การผสมผลไมต้ระกูลมิกซ์ เบอร์ร่ีเขา้ไป

เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑแ์ละผสมธญัพืชเขา้ไปรวมกบั yogurt originalเป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑร์วมแลว้มี

สามผลิตภณัฑ์ดว้ยกนัขั้นตอนท่ี6คือขั้นตอนการบรรจุภณัฑ ์และขั้นตอนนาํผลิตภณัฑ์ไปจดัเก็บท่ี

คลงัพกัสินคา้เพื่อรอจาํหน่ายขั้นตอนท่ี7 คือขั้นตอน การจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้กาํลงัในการผลิต  

เราจะผลิตทั้งหมด 3 รสชาติ  แต่ละรสชาติจะผลิตไดว้นัละ  6,411  ถว้ย  ใน 1 วนักาํลงัในการผลิต

สูงสุดจะเท่ากบั  19,233 ถว้ย  ใน1 เดือนทาํงานทั้ง26 วนั  จะผลิตสูงสุดไดเ้ดือนละ500,000ถว้ย  และ

ใน 1 ปีมี 12 เดือน  จะผลิตไดสู้งสุดปีละ  6,000,000 ถว้ย 
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ตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิต คือ ตน้ทุนวตัถุดิบ  ตน้ทุนแรงงาน  ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงาน  แต่

ในการทาํแผนธุรกิจของเบอรร์ร่ีไรซ์โยเกิร์ต  จะทาํเป็นตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย  ตน้ทุนแรงงานต่อ

หน่วย  ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงานต่อหน่วย  แบ่งเป็น   

1. ตน้ทุนวตัถุดิบไดแ้ก่  ตน้ทุนของ  นมสด ,จุลินทรียแ์ล็กโทบาซิลลสั,กวัร์กมั, เจลาติน,  

นํ้ าตาล  ,ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี,  นํ้ า , ผลไม ้ตระกูล mixberry ,ธญัพืช ,แต่งกล่ิน  และบรรจุภณัฑ์  คิดจาก

ตน้ทุนวตัถุดิบรวมทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้  เป็นตน้ทุนวตัถุดิบรวมต่อเดือน  หารดว้ยกาํลงัการผลิต

ต่อเดือน  ซ่ึง  ตน้ทุนวตัถุดิบรวมต่อเดือนเท่ากบั    1,977,000บาท และกาํลงัการผลิตต่อเดือนเท่ากบั  

500,000  ถว้ย  ไดต้น้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วยเท่ากบั3.954  บาทต่อถว้ย 

2.ตน้ทุนแรงงาน  ไดแ้ก่  ค่าแรงผูจ้ดัการฝ่ายผลิต , ค่าแรงพนกังานฝ่ายผลิต , ค่าแรงผูจ้ดัการ

ฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง ,ค่าแรงพนกังานฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่งคิดจากตน้ทุนแรงงานรวมทั้งหมด

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  เป็นตน้ทุนแรงงานรวมต่อเดือน  หารด้วยกาํลงัการผลิตต่อเดือน  ซ่ึง  ตน้ทุน

แรงงานรวมต่อเดือนเท่ากบั   280,000  บาท  และกาํลงัการผลิตต่อเดือนเท่ากบั  500,000  ถว้ย  ได้

ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วยเท่ากบั    0.56บาทต่อถว้ย 

3. ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในโรงงานได้แก่ ค่าไฟฟ้า, ค่านํ้ าประปา,ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

เคร่ืองจกัร,ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ,ค่าสวสัดิการคนงานคิดจากตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงานรวมทั้งหมดท่ีกล่าว

มาขา้งตน้  เป็นตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงานรวมต่อเดือน  หารดว้ยกาํลงัการผลิตต่อเดือน ซ่ึง ตน้ทุน

ค่าใช้จ่ายในโรงงานรวมต่อเดือนเท่ากบั 600,000บาท  และกาํลงัการผลิตต่อเดือนเท่ากบั 500,000

ถ้วย ได้ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในโรงงานต่อหน่วยเท่ากบั 1.2บาทต่อถ้วยสรุปตน้ทุนของโยเกิร์ตไรซ์

เบอรร์ร่ีต่อหน่วย = ตน้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วย + ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วย + ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในโรงงาน

ต่อหน่วย= 3.954 + 0.56 + 1.2 = 5.714 บาทต่อหน่วย เพราะฉะนั้นตน้ทุนของโยเกิร์ตไรซ์เบอรร์ร่ี1 

ถว้ยเท่ากบั 5.714บาท 

 

รูปแบบของธุรกิจธุรกิจของบริษทั รัตน์ธกร ฟู๊ดส์ จาํกดั จดัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดเล็กท่ี

ผลิตสินคา้เบอร์ร่ีไรซ์โยเกิร์ต  ซ่ึงเป็นโยเกิร์ตท่ีมีส่วนผสมของขา้วไรซ์เบอร์ร่ี  ผูก่้อตั้งบริษทัโดยผู ้

ถือหุ้น ทั้ง3 คน คือ น.ส.รัตน์ธิชา  คานพรหม  น.ส.ธรารัตน์  มานะแกว้  และนายพลากร  กาแกว้

มิตรโครงสร้างองคก์ร จะมีประธานบริษทั  มีผูจ้ดัการและพนกังานรวมทั้งหมด  6 แผนก คือ  แผนก

ขาย  แผนกจดัซ้ือ  แผนกการผลิต  แผนกคลงัสินคา้และจดัส่งสินคา้  แผนกบญัชี  และแผนกซ่อม

บาํรุง  จะแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละแผนกท่ีแตกต่างกันไป เช่นแผนกขาย  มีหน้าท่ี

กาํหนดเป้าหมาย  แผนงาน  และกลยุทธ์ทางการตลาด  วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีแกไ้ขดาํเนินการ

ผลกัดนัยอดขายตามแผนท่ีกาํหนด  แผนกจดัซ้ือ  มีหน้าท่ีดูแลจดัการคาํสั่งซ้ือและประสานงาน
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กบัซพัพลายเออร์ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบ  ดูแลและตรวจสอบสตอ็ควตัถุดิบทาํหน้าท่ีใน

การดาํเนินการสั่งซ้ือและรายงานการสั่งซ้ือตามความจาํเป็นเจรจาต่อรองกบัผูข้าย ติดตามการส่ง

มอบสินคา้ตรวจรับสินคา้  ทาํรายงานการซ้ือสินคา้ประจาํเดือนเป็นตน้ 

การควบคุมการดาํเนินงานเคร่ืองมือท่ีใช้ในการควบคุมการดาํเนินงานท่ีสําคัญคือการกําหนด

ผลตอบแทนตามผลของการปฏิบติังาน (Compensation by Performance) โดยการใช้ตวัวดัผลการ

ทาํงาน(Key Performance Indicators: KPIs) วดัจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบ แต่ละตาํแหน่งงาน

แต่ละส่วนงานนั้นๆ เช่นผูจ้ดัการฝ่ายขายวดัKPIsจากการกาํหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยทุธ์ทาง

การตลาด วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีแกไ้ขดาํเนินการผลกัดนัยอดขายตามแผนท่ีกาํหนด วางแผน

กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนบัสนุนการขายสินคา้ของบริษทัพนกังานขายวดัจากเขา้พบตวัแทน

จาํหน่ายเดิมและหาตวัแทนใหม่  เพิ่มยอดขายให้กบับริษทัผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือวดัจากการดูแลจดัการ

คาํสั่งซ้ือและประสานงานกบัซพัพลายเออร์พนกังานจดัซ้ือวดัจากการเจรจาต่อรองกบัผูข้าย  ตรวจ

รับสินค้า  ทาํรายงานการซ้ือสินค้าประจาํเดือนผูจ้ ัดการฝ่ายผลิตวดัจากการวางแผนการผลิต  

ประมาณการยอดการผลิต วางแผนการใชเ้คร่ืองจกัร กาํลงัคนและวตัถุดิบพนกังานฝ่ายผลิต วดัจาก  

ปฏิบติังานในหนา้ท่ี ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเตม็ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

วธีิการปฏิบติังานท่ีกาํหนดดว้ยความปลอดภยัผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่งสินคา้ วดัจากการวาง

แผนการใช้พื้นท่ีจดัเก็บสินค้าสําเร็จรูป  และบริหารงานสต็อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มี

ประสิทธิภาพพนักงานฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่งสินค้า วดัจากความรับผิดชอบด้านจดัส่งสินคา้ 

เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้อย่างถูกตอ้งและตรงตามเวลาส่งมอบท่ีกาํหนดผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี วดัจาก  

การกาํหนดนโยบาย วางแผน วิเคราะห์ บริหารจดัการทางการเงิน และสภาพคล่องพนกังานฝ่าย

บญัชี วดัจากดูแลรับผดิชอบงานบญัชีทัว่ไปของบริษทั 

ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบาํรุง วดัจากกาํหนดนโยบาย และวางแผนการบริหารงานซ่อมบาํรุง

ทั้งหมดในบริษทั / โรงงาน ทั้งในดา้นเคร่ืองกลและไฟฟ้าพนกังานฝ่ายซ่อมบาํรุง วดัจากตรวจเช็ค

และซ่อมแซมบาํรุงรักษา อุปกรณ์เคร่ืองจกัรให้ใช้งานไดต้ามปกติการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  การคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกบังานและองคก์ร, การฝึกอบรมและการ

รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพการกาํหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและจูงใจให้กบับุคลากร, การกาํหนด

นโยบายเก่ียวกบัการเลิกจา้ง 

การคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกบังานและองค์กรมีการคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงานใน

ตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย  โดยการทดสอบ  ขอ้เขียน  บุคลิกภาพ  และมีการสอบสัมภาษณ์กบัประธาน

บริษทั ส่วนการคดัเลือกบุคลากรในตาํแหน่งพนกังานประจาํฝ่าย  จะมีการทดสอบขอ้เขียน  ทดสอบ

ดา้นจิตวิทยาบุคลิกภาพความถนดั และสอบสัมภาษณ์เบ้ืองตน้กบัผูจ้ดัการฝ่ายการฝึกอบรมและการ
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รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  จะมีการพฒันาดา้นวิชาชีพภายในสํานกังาน  , มีการอบรมแบบการ Job 

Instruction Training (JIT)  ,การทํากลยุทธ์CRM ในทางธุรกิจเพื่อปลูกฝังให้พนักงานเห็นถึง

ความสําคญัและหัวใจของงานบริการลูกคา้การกาํหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและจูงใจให้กับ

บุคลากร 1.การให้ผลตอบแทนเพื่อการดาํรงชีวิตขั้นพื้นฐาน กล่าวคือเงินเดือนมีการปรับเพิ่มข้ึนทุก

ปี 5-10  %  , มีสวสัดิการด้านการประกนัสุขภาพ ,การประกนัชีวิต,อุบติัเหตุส่วนบุคคล  ,กองทุน

สํารองเล้ียงชีพ , เงินเพิ่มพิเศษเน่ืองจากการเกษียณอายุ , เงินเดือนระหว่างการลาคลอดและเงิน

รับขวญับุตร , การตรวจสุขภาพประจาํปี 2.การกําหนดผลตอบแทนเพื่อการจูงใจตามผลการ

ปฏิบติังานให้โบนสัปีละ 1 คร้ัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของธุรกิจและผลปฏิบติังานของ

พนกังาน , มี Commisionตามผลงานการขายสินคา้การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการเลิกจา้งพนกังาน

ท่ีถูกเลิกจา้งจะไดค้่าชดเชยตามอายุงานเช่นพนกังานซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 120 วนัแต่ไม่ครบ 1 ปี

ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30วนั หรือไม่น้อยกว่าค่าจา้งของการทาํงาน 30 วนัสุดทา้ย  

สาํหรับพนกังานซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 

 

จากการวิเคราะห์แผนการตลาด แผนการผลิตและการจดัการดาํเนินงานนาํไปสู่การเขียน

แผนธุรกิจในส่วนของการเขียนแผนทางการเงินเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดส่วนหน่ึงในแผนธุรกิจเพราะ

การเขียนแผนธุรกิจทุกประเภทจาํเป็นจะตอ้งมีการระบุผลกาํไร  ยอดรายได ้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ 

สุดทา้ยจะบอกเราได้ว่าควรทาํธุรกิจน้ีหรือไม่   นาํมาซ่ึงการวิเคราะห์แผนธุรกิจทางการเงินของ

บริษทั รัตน์ธกรฟู้ด จาํกดั โดยเป็นเงินทุนจากผูถื้อหุ้นในส่วนของเจา้ของ 20 ลา้นบาทและบริษทักู้

เงินจากธนาคารกรุงไทยอีก20,000,000 บาทมีเงินทุนมูลค่ารวมทั้งหมด 40 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู้ธนาคารอยู่ท่ี MRR+3 (MRR=10.875%)เป็นเวลา 5 ปี ทางบริษทัจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย

ใหก้บัธนาคารกรุงไทยเป็นจาํนวนเงิน5,394,401.43 บาทต่อปีเป็นเวลา 5ปี  คาํนวณการประมาณการ

จุดคุ้มทุนและอัตราผลตอบแทนได้ดังน้ี  ระยะเวลาคืนทุน(Payback period หรือ PB) หมายถึง 

ระยะเวลาท่ีการลงทุนนั้นใชไ้ปในการลงทุนเพื่อให้กระแสเงินสดรับสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนคุม้ค่า

กบัตน้ทุนท่ีตอ้งลงทุนไประยะเวลาคืนทุนเป็นการคาํนวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการท่ีทาํโดยมี

หน่วยวดัเป็นระยะเวลาว่าเม่ือมีการลงทุนในโครงการนั้นแลว้จะใช้ระยะเวลาก่ีงวดในการคืนทุน

NPV มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิ (Net Present Value : NPV) คือ การประเมินวา่ การลงทุน

สร้างผลกําไรได้หรือไม่ซ่ึงกิจการมีNPV และ IRR อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 

Return : IRR) คือการประเมินวา่ การลงทุนใหอ้ตัราผลตอบแทนเท่าใด 
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การวเิคราะห์ด้านสภาพคล่องหรือความสามารถในการชําระหนีร้ะยะส้ัน  

สภาพคล่องของทางบริษทัอยูใ่นอตัราท่ีค่อนขา้งนอ้ยแต่ก็มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆในทุกๆ

ปีโดยปี2559 ถึง ปีท่ี 2563 อยู่ท่ี 0.60 1.07 1.84 3.25 และ 6.61 เท่าต่อปีตามลาํดบั แสดงให้เห็นวา่

ทางบริษทัมีความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้ นไดดี้มากแต่วา่บริษทัยงัไม่สามารถท่ีจะกูเ้งินมา

ลงทุนต่อไปอีกไดเ้น่ืองจากวา่ทางบริษทัพึ่งเร่ิมก่อตั้งบริษทัจึงทาํใหมี้หน้ีสินอยูจ่าํนวนหน่ึงทาํใหไ้ม่

มีสภาพคล่องมากนกัแต่ก็ยงัมีแนวโนม้ของสัดส่วนหน้ีสินท่ีลงลงทุกๆปีและคาวว่าจะหมดหน้ีสิน

ส่วนน้ีภายในปี 2563 ส่วนใหญ่ทางบริษทัมีนโยบายการระดมทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้นแทนและจาก

การกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน อยู่ 50:50 จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้มีหน้ีสินปรากฏอยู่จาํนวนมาก 

ทาํให้ภาระในการชาํระหน้ีครบกาํหนดของแต่ละปี และดอกเบ้ียจ่ายมีจาํนวนท่ีเกือบจะเท่ากนัเม่ือ

เปรียบกับสินทรัพยห์มุนเวียนของทางบริษัท และเม่ือพิจารณาถึงอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็วท่ี

สามารถเปล่ียนเป็นเงินทุนไดช้้าในช่วง 3 ปีแรกท่ี เห็นไดว้่ามีอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียน โดยหักกบัสินคา้คงเหลือของบริษทัท่ีมีนโยบายในการสต๊อกสินคา้คงเหลือใน

อตัราท่ีตํ่าเน่ืองจากสินคา้ของทางบริษทัมีระยะเวลาอายุในการเก็บรักษาเพราะเป็นสินคา้ท่ีถา้เก็บไว้

เป็นระยะเวลานานอาจหมดอายุหรือเน่าเสียได ้อีกทั้งทางบริษทัสามารถบริหารจดัการในการผลิต

และยอดขายท่ีสัมพนัธ์กนัดงันั้นจึงไม่จาํเป็นตอ้งมีสินคา้คงเหลือไวเ้ป็นจาํนวนมาก 

 

การวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร  

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั อนัดบัแรกอตัรากาํไรขั้นตน้ในช่วง5ปีของการ

ดาํเนินธุรกิจ อยูท่ี่ 69.22%ซ่ึงเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีสูงพอสมควรของการดาํเนินธุรกิจ จะเห็นไดว้า่ 

อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัมีแนวโนม้คงท่ี เน่ืองจาดทางบริษทัไดป้ระเมินไวว้า่ ตน้ทุนดา้นวตัถุดิบ

ทางตรงทางบริษทัสามารถควบคุมไดโ้ดยการรับประกนัราคาสินคา้ล่วงหน้า 5ปี ไวไ้ดแ้มว้่าราคา

ตลาดจะข้ึนหรือลงก็ตาม แต่ทางบริษทัยงัขายสินคา้ราคาเดิม ดว้ยเหตุผลน้ีจึงทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้

ของทางบริษทันั้นคงท่ี แต่หากไปพิจารณาถึง อตัรากาํไรจาการดาํเนินงานในปี 2559 ถึงปี 2563 อยู่

ท่ี 18.38% , 20.28% ,22.08% ,23.76 และ 25.31%  ต่อปีตามลาํดบั และ อตัรากาํไรสุทธิในปี2559 ถึง

ปี 2563 อยู่ท่ี 20.19% , 21.33% , 22.43% ,23.45 และ 24.40% ต่อปี เห็นไดว้่าทั้งสองอตัราส่วนมี

แนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมาจากการประมาณการยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 

ประกอบกบัตน้ทุนคงท่ีหรือตน้ทุนในการดาํเนินงาน และ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจมีอตัราการ

เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขาย ซ่ึงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม(ROA) ท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกปีตลอดปี2559 ถึงปี 2563 โดยอยูท่ี่ 21.44 % , 37.65% , 50.13% 

,59.89%  และ 67.62% ต่อปีตามลาํดบั แสดงให้เห็นวา่ทางบริษทัมีการบริหารจดัการในสินทรัพยท่ี์
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มีประสิทธิภาพ เพราะในปีแรกของการดาํเนินธุรกิจ บริษทัไดล้งทุนในสินทรัพยม์ากพอสมควร 

และสินทรัพยน์ั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตท่ีสูง จนทาํใหท้างบริษทัไม่ตอ้งลงทุนเพิ่มกบัสินทรัพย ์

เม่ือมียอดขายเพิ่มข้ึนในแต่ละปี ส่งผลใหผ้ลตอบแทนสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้(ROE) ในปี2559 ถึง

ปี 2563 มีอตัราเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยอยูท่ี่ 25.91% , 43.05% , 55.07% ,63.85 และ 70.46% ต่อ

ปีตามลาํดบั  

 

วเิคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวยีน  

ประสิทธิภาพในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของทางบริษัท หากพิจารณาจากอัตรา

หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เห็นได้ทางบริษัทมีการจัดการเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างมี

ประสิทธิภาพแสดงวา่บริษทัสามารถนาํสินทรัพยท่ี์ตนเองมีอยูม่าใชใ้นการดาํเนินงานเพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนระยะเวลาในการเก็บหน้ีกบัลูกหน้ีทางการคา้ อยู่ท่ี

ประมาณเฉล่ีย 32.85 และระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงคลงัมีระยะเวลาท่ีน้อยโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 10.95 

วนั แสดงวา่ทางบริษทัมีอตัราการหมุนของสินคา้ท่ีเร็วมากพอสมควรเน่ืองจากสินคา้ของทางบริษทั

เป็นสินคา้ท่ีเน่าเสียไดง่้าย ดงันั้นทางบริษทัจึงมีนโยบายดาํรงสินคา้คงคลงัในอตัราท่ีนอ้ยและตลอด 

5 ปีท่ีมีอตัราการหมุนสินคา้คงเหลือท่ีนอ้ยเพราะวา่เราตั้งเป้าไวท่ี้ 3% ของสินคา้ทั้งหมด 

 

วเิคราะห์ความสามารถในการชําระหนี ้และความสามารถในการก่อหนีเ้พิม่  

ความสามารถในการการชาํระหน้ีของทางบริษทั โดยพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพยร์วม ปี2559 ถึงปี 2563  อยูท่ี่  0.7, 0.51 , 0.34 ,0.21 และ 0.11 เท่าตามลาํดบั  ซ่ึงหมายความ

วา่หากทางบริษทัมีสินทรัพย ์1 บาท มีส่วนของหน้ีสินอยูท่ี่ 0.7, 0.51 , 0.34 ,0.21 และ 0.11 สตางค์ 

เป็นอตัราส่วนท่ีน้อยมากเม่ือเปรียบกบัสินทรัพยท่ี์ทางบริษทัมีอยู ่ทาํให้ความสามารถในการชาํระ

หน้ีของบริษทัอยู่ในอยู่ในระดบัท่ีสูงมาก เน่ืองจากในช่วงแรกของการของการดาํเนินกิจการทาง

บริษทัมีการกูย้ืมหน้ีสินมาใช้ในการลงทุนเป็นจาํนวนมากโดยเน้นการระดมทุนจากส่วนของผูถื้อ

หุน้และการกูย้ืมในสัดส่วนท่ีเท่ากนั พร้อมทั้งบริษทัไดมี้การชาํระหน้ีไปบางส่วนในแต่ละปีดว้ย จึง

ทาํให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์โดยไปในทิศทางเดียวกนัและใกลเ้คียงกบัอตัราหน้ีสินต่อทุน 

ส่วนอตัราส่วนแสดงความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียจ่ายมีค่าเพิ่มข้ึนตลอดเน่ืองมาจากมีการทาํ

กาํไรเพิ่มข้ึนทุกปีและทางบริษัทชําระดอกเบ้ียพร้อมเงินต้นในแต่ละปีไปควบคู่กันจึงทาํให้มี

อตัราส่วนของดอกเบ้ียลดลงอตัราส่วนความสามารจ่ายดอกเบ้ียบริษทัจึงสูงเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
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นอกจากน้ียงัตอ้งมีการเขียนแผนฉุกเฉินข้ึนมาเพื่อท่ีบอกถึงถา้เกิดเร่ืองของการผิดพลาดคือถา้ธุรกิจ

ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวย้งัมีแผนอ่ืนมารองรับเพื่อให้บริษทัสามารถปรับตวัรับสถานการณ์ท่ีไม่

เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวต้ามแผนหลกัได้ทนัเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัในการ

ดาํเนินธุรกิจสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดห้รือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดไดท้นัท่วงที 

1.แผนฉุกเฉินด้านการตลาดกรณีท่ีสินคาไม่สามารถขายได้ตามท่ีคาดการณ์ไวพ้ิจารณา

สินคา้ว่าสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือไม่โดยเฉพาะรสชาติและความเขม้ข้นหาก

สินคา้ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคบริษทัจะทาํการปรับปรุงสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคพิจารณาช่องทางการจาํหน่ายวา่สามารถกระจายสินคา้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่เพื่อ

ใชใ้นการปรับเปล่ียนช่องทางการจาํหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและหาช่องทางการขายสินคา้

รูปแบบใหม่เช่นกระจายเขา้ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพหรือสถาบนัการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุท่ี

สินค้าไม่สามารถขายได้ตามท่ีประมาณการไวโ้ดยหาข้อมูลวิเคราะห์สภาพตลาดโยเกิร์ตปรับ

ส่วนผสมทางการตลาดโดยใชผ้ลจากการวิเคราะห์ในการพิจารณาแนวทางในการวางแผนเช่น ดา้น

ผลิตภณัฑ์ทาํวจิยัดา้นการตลาดเก่ียวกบัสินคา้เพื่อหาสาเหตุนาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาปรับปรุงสินคา้

เพิ่มรายการส่งเสริมการขายมากข้ึนเพื่อจูงใจใหเ้กิดการทดลองซ้ือเนน้การสร้างโฆษณาเพื่อให้ลูกคา้

ไดจ้าํตราสินคา้ไดม้ากข้ึนหรือแถมของสมนาคุณใหลู้กคา้เพื่อใหลู้กคา้ไดค้วามรู้สึกท่ีดี 

กรณีท่ีมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดผลิตภณัฑ์ลกัษณะเดียวกนัวางจาํหน่ายและมีการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีดีกวา่เกิดข้ึนจาํนวนมากวิเคราะห์ ขอ้ดี-ขอ้ดอ้ยของสินคา้คู่แข่งเม่ือเทียบกบัของ

บริษทัและนาํขอ้ดีของสินคา้คู่แข่งมาปรับปรุงสินคา้ของบริษทั นาํขอ้ดอ้ยของสินคา้คู่แข่งขนัมา

สร้างความไดเ้ปรียบทางจุดเด่นใหก้บับริษทั ท่ีคู่แข่งนั้นดอ้ยกวา่สินคา้ของเราปรับปรุงสินคา้ให้มีจุด

แข็งเหนือคู่แข่งเพิ่มความหลากหลายของสินคา้พิจารณาการผลิตและวางจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่

ก่อนกาํหนดเพื่อหนีคู่แข่งรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองโดยใชก้ลยุทธ์ การทาํ CRM 

กิจกรรมโปรโมชั่น กิจกรรมทดลองชิม การส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ตูแ้ช่ และจะเน้นการแจก

ตวัอยา่งผลิตภณัฑใ์ห้ทดลองชิมกรณีลูกคา้เกิดความไม่พอใจ ทางบริษทัจะรับขอ้ร้องเรียนและนาํมา

ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาซํ้ า โดยลูกคา้ติดต่อกบัพนกังานงานขายท่ีดูแลช่องทาง

จาํหน่ายหลกักรณีเป็นขอ้ร้องเรียนจากผูบ้ริโภคจะมีเบอร์โทรศพัทพ์ิมพไ์วท่ี้บรรจุภณัฑ์ สามารถ

ติดต่อกบัทางบริษทัไดโ้ดยตรง 

2.แผนฉุกเฉินดา้นการผลิตและการดาํเนินงานการจดัการพนกังานท่ียงัขาดประสบการณ์ใน

การผลิต จะจดัใหมี้การอบรมการปฏิบติังานกบัพนกังานอยูส่มํ่าเสมอ  หากขาดแคลนวตัถุดิบในบาง

ช่วงเวลา หาแหล่งวตัถุดิบเพิ่ม เม่ือมีช่วงเวลาท่ีบางร้านจดัส่งสินคา้ให้ไม่ทนั สํารองวตัถุดิบไวใ้ช้

ในช่วงผลผลิตขาดตลาดมีการขนส่งวตัถุดิบท่ีล้าช้า  ทางร้านท่ีจดัส่งวตัถุดิบมีแรงงานคนในการ
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จดัส่งไม่เพียงพอจะตอ้งมีการจดัตารางการขายสินคา้ในแต่ละวนัเพื่อนาํมาเปรียบเทียบปริมาณวา่แต่

ละวนั แต่ละช่วงเวลาขายไดเ้ท่าไรแลว้นาํมากาํหนดปริมาณการผลิตในวนัต่อๆไปเพื่อลดอตัราของ

เหลือในแต่ละวนัลงด้านบุคลากรจัดเตรียมพนักงานสํารองหากเกิดการลาออกของพนักงาน

กะทนัหัน ของแผนกนั้นๆอย่างน้อย 2คน หากผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้

เตม็เวลา ตอ้งระบุวา่ใครจะเป็นผูช่้วยในงานนั้น สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้เพื่อทาํใหก้ารทาํงาน

ขับเคล่ือนไปได้อย่างสมบูรณ์กรณีเกิดอุบัติภายในสถานประกอบการ บริษัทจะมีการติดต่อ

ประสานงานกบัทางโรงพยาบาล เพื่อนาํผูป่้วยส่งโรงพยาบาลได้ทนัท่วงที มีแผนป้องกนัระงับ

อคัคีภยั จดัให้พนกังานทุกคนเขา้ฝึกอบรมการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ มีการซ้อมหนีไฟ ปีละ 2 คร้ังและ

กาํหนดให้มีการตรวจสอบสภาพเคร่ืองใช้ ไฟฟ้า เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ภายในโรงงาน เดือนละคร้ัง

แผน นอกจากน้ีมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจ ไดแ้ก่ จดัให้มีการท่องเท่ียวประจาํปีกบัพนกังานในแต่

ละแผนกนั้นๆ มอบรางวลัพนกังานดีเด่นแก่พนกังานท่ีไม่ ขาดลามาสาย 

3.แผนฉุกเฉินด้านการเงินกรณีการขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่มีเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ 

เตรียมของใช้วงเงิน O/D กบัธนาคารพาณิชยไ์วล่้วงหน้ากู้เงินระยะสั้ นกบัผูถื้อหุ้นกรณีท่ี

ธุรกิจตอ้งการลงทุนเพิ่มเน่ืองจากแนวโนม้การเติบโตในอนาคตดี ออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อระดมเงินทุน

จากผูถื้อหุ้นขอการสนบัสนุนทางการเงินกบัผูท่ี้สนใจในธุรกิจกรณีท่ีแผนกอ่ืนๆบริหารตน้ทุนไม่มี

ประสิทธิภาพทาํให้ตน้ทุนสินคา้สูง เงินไม่เพียงพอต่อการใชง้านส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทาง

การเงินธุรกิจขาดเงินทุนท่ีจะใช้ดาํเนินกิจกรรมต่อเน่ือง กิจการหยุดชะงกัแนวทางในการแก้ไข

ควบคุมการจ่ายเงินใหรั้ดกุมทาํประมาณการตน้ทุนเพื่อตดัตน้ทุนท่ีไม่จาํเป็นออกเหลือไวแ้ต่ตน้ทุนท่ี

จาํเป็นต่อการผลิตเท่านั้น 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าในปัจจุบันคนไทยนิยมรับประทานโยเกิร์ตเพิ่มมากข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองจากกระแสรักษสุ์ขภาพ  ผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตไรซ์เบอร์ร่ีเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กบัผูท่ี้สนใจ

ในเร่ืองของสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงการวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดในปัจจุบนัโอกาสในการ

ทาํธุรกิจคู่แข่งทางตรงและทางออ้มรวมถึงคู่แข่งท่ีจะเขา้มาใหม่และการมีสินคา้ทดแทนต่างๆเพื่อลด

ความเส่ียงและเพิ่มความมัน่คงของธุรกิจ นอกจากน้ีเพื่อเป็นการทราบถึงจุดเด่นของธุรกิจว่ามี

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดอยา่งไร เป็นการวเิคราะห์เพื่อทราบปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปใน

อนาคต โดยเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์สําหรับองคก์รซ่ึงช่วยผูบ้ริหารในการกาํหนด

จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก

ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการทาํงานขององคก์ร การแข่งขนัในตลาดของ

คู่แข่ง ท่ีหลากหลาย จึงทาํให้เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการต้องศึกษาส่วนประสมทาง
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การตลาด4Ps ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคาดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด เพราะ

หลกัการตลาดเป็นมากกวา่การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีเคร่ืองมือหรือมีเทคนิคท่ีจะใชต่้อสู้

กบัคู่แข่งขนัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงลูกคา้หรือยอดขายสินคา้ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ความสาํเร็จของธุรกิจเกิด

ไดข้ึ้นดว้ยปัจจยัหลายประการ  ความหลากหลายของตวัผลิตภณัฑท่ี์มีให้เลือกหลายรสชาติพร้อมทั้ง

การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีสร้างความแตกต่าง ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ให้ทันยุค

ทนัสมยัตลอดเวลาคุณภาพของตวัผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมาตรฐานมีเกณฑก์ารควบคุมการคดัเลือก  กลุ่ม

ผูข้ายวตัถุดิบ เพื่อให้ไดคุ้ณภาพท่ีดีตรงตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้ ทาํเลท่ีตั้งเหมาะสมกบักลุ่มวตัถุดิบ  

เพื่อให้มีค่าจดัส่งท่ีตน้ทุนตํ่าสามารถควบคุมตน้ทุนในการผลิตให้น้อยลงไดส้ร้างภาพลกัษณ์และ

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวกบัลูกคา้และตวัแทนจดัจาํหน่ายอีกดว้ยดา้นการเงินเห็นสมควรท่ี

จะลงทุนเป็นอย่างยิ่ง โดยมีระยะคืนทุนท่ี 3.20 ปี มีค่าNPV ท่ีเป็นบวกและค่าผลตอบแทนสูงกว่า

อตัราตน้ทุนทางการเงินถึงเท่าตวั ถึงแม่ในช่วงเร่ิมดาํเนินกินการในช่วงสามปีแรกสภาพคล่องของ

บริษทัยงันอ้ยเป็นเพราะการกูย้มืเงินมาดาํเนินกิจการไม่ไดใ้ชไ้ปในทางท่ีมิชอบ แต่ก็มีอตัราการจ่าย

หน้ีสินท่ีอยูใ่นเกนท่ีสูงมาก สัตส่วนการทาํกาํไรก็อยูใ่นเกนท่ีน่าพอใจ อตัราผลตอบแทนของผูถื้อ

หุ้นก็เป็นท่ีน่าพอใจสูงข้ึนเร่ือยๆสินคา้คงคลงัก็มีนอ้ยไม่มีความเสียงต่อการขายไม่ออกจึงเป็นธุรกิจ

ท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 
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แนวการคดิการดําเนินการและจัดการ 

ตู้ลอ็กเกอร์รับฝากของบนสถานีรถไฟฟ้า BTS 

วาริชา  แสงอ่อน 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

 การดาํเนินธุรกิจรับฝากของ ถือเป็นธุรกิจชนิดหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ และน่าลงทุนเป็น

อยา่งมาก โดยเฉพาะการรับฝากของตามแหล่งสถานท่ีท่ีสาํคญัต่าง ๆ  เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูค้น

พลุกพล่าน เพราะสถานท่ีเหล่าน้ี ลว้นมีผูค้นท่ีมีความจาํเป็นและตอ้งการท่ีจะฝากของไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง 

เพื่อดาํเนินกิจกรรมสะดวกเพิ่มมากข้ึน และไม่ตอ้งมีภาระท่ีก่อให้เกิดการรบกวน และในปัจจุบนั

รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเท่ียว ไดก้ระตุน้ใหมี้การท่องเท่ียวภายในประเทศไทยมากยิง่ข้ึน มีการ

ชกัชวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเขา้มาในประเทศเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลใหมี้กลุ่ม

นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศจาํนวนมากๆ ท่ีท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว

อนัดบัตน้ๆของประเทศ และมีเส้นทางการเดินทางท่ีแสนสะดวกสบาย ประกอบดว้ย สถานีรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รถเมล์ รถตุ๊กตุ๊ก ทาํให้กรุงเทพมหานครฯ จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ทั้งคนในต่างประเทศและต่างประเทศใหค้วามสนใจ และนิยมมาท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก จึงไดเ้กิด

ธุรกิจรับฝากของข้ึนมา เพื่อตอบสนองกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ และ

ไม่สะดวกท่ีจะนาํส่ิงของสัมภาระต่างๆ ติดตวัไปดว้ย จึงตอ้งการฝากของตามจุดรับฝากของ โดย

สถานท่ีท่ีใชเ้ปิดทาํการคือ บนสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ความหมายของการจัดการ 

การจดัการ หรือ Management หมายถึง กระบวนการทาํงานหรือกิจกรรมท่ีกลุ่มบุคคลใน

องค์กร ร่วมกันทาํงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแนวทางท่ีกําหนดไว ้โดยการจัดการมี

ความสําคญัต่อองค์กรธุรกิจ เพราะทุกขั้นตอนของการจดัการจะส่งผลต่อ ความสําเร็จท่ีจะทาํให้

ธุรกิจเกิดผลกาํไรและช่วยใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินการต่อไปได ้ 

กระบวนการในการจดัการ มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวางแผน หรือ Planning หมายถึงการพิจารณากาํหนดแนวทางการทาํงานให้ บรรลุ

เป้าหมาย โดยเกิดจากการใชดุ้ลพินิจคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางการการทาํงานใน

อนาคต  

การวางแผนการทาํงานสําหรับองค์กรท่ีตอ้งการมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 
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 1.1 สามารถจาํแนกประเภทของการวางแผนตามระดบัของการบริหารงานองคก์ร ออกเป็น 

3 ประเภท ดงัน้ี 

• การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) มีลกัษณะการบริหารแบบลงล่าง (Top-Dow 

Planning) ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงมีบทบาทสาํคญัท่ีสุด ซ่ึงตอ้งครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมด

ท่ีองคก์รมีอยูต่ลอดจนการพยากรณ์สภาวะแวด ลอ้มทั้งภายในและภายนอก 

• การวางแผนยุทธวิธี (Tactical Planning) เป็นการวางแผนท่ีเกิดจากการกระทาํร่วมกนั

ระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงกบัผู ้บริหารระดบักลาง โดยจะมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และ

เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งกระทาํโดยหน่วยงานยอ่ยซ่ึงอยูภ่ายในองคก์ร  

• การวางแผนปฏิบติัการ (Operational Plans) ใช้อธิบายเป้าหมายในการปฏิบติังานของ

องคก์รในลกัษณะท่ีเป็นหนา้ท่ีเฉพาะของ หน่วยงาน หรือมีลกัษณะท่ีเป็นงานท่ีตอ้งทาํ

เป็นประจาํวนัต่อวนั  

 1.2 การจําแนกประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา (Planning Time Frames) การ

วางแผนโดยอาศยัระยะเวลาในการปฏิบติังานตามแผนเป็นเคร่ืองพิจารณาสามารถจะจาํแนกแผน

ออกไดเ้ป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 

• การวางแผนระยะยาว (Long range Planning) เป็นการวางแผนในระดบักลยุทธ์โดยมี

เป้าหมายเพื่อเช่ือมโยงการบริหารและการปฏิบัติการภายในองค์กรเข้ากับสภาวะ

แวดลอ้มปกติ โดยจะคาํนึงถึงอนาคตขา้งหนา้ไม่ตํ่ากวา่ 5 ปีข้ึนไป  

• การวางแผนระยะปานกลาง (Intermediate Range Planning) การวางแผนระยะปานกลาง 

จะครอบคลุมเวลาในการดาํเนินงานตามแผนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี แผนระยะปานกลางจึง

ทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางประสานระหวา่งแผนระยะยาวกบัแผนระยะ สั้น  

• การวางแผนระยะสั้ น (Short range Planning) เป็นการวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมและ

เป็นไปตามเป้าหมายปฏิบติัการหรือแผนปฏิบติัการท่ีวางไว ้โดยระยะเวลาสําหรับการ

วางแผนระยะสั้ นมกัเป็นช่วงเวลาของการดาํเนินงานในปัจจุบนั ซ่ึงถือเอาช่วงเวลา

ภายในเวลา 1 ปีเป็นเกณฑ ์

 1.3 การจาํแนกประเภทของการาวางแผนตามหนา้ท่ีดาํเนินงาน (Functional Planning) การ

วางแผนโดยจาํแนกตามหนา้ท่ีดาํเนินงาน สามารถจาํแนกแผนออกไดเ้ป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

• แผนแม่บท (Master Plan) เป็นแผนท่ีเกิดจากการรวมแผนทั้งหมดภายในองคก์รเขา้ไว้

ดว้ยกนั เพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างโดยรวมของการปฏิบติังานภายในองคก์ร และใชเ้ป็น

แม่แบบในการวางแผนระดบัรองลงไปของกิจการ 
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• แผนหนา้ท่ี (Functional Plan) เป็นแผนท่ีถูกวางข้ึนเพื่อเฉพาะเจาะจงใชก้บักลุ่มงาน ซ่ึง

จะช่วยให้ผูป้ฏิบติัทราบว่า หน่วยงานจะต้องทาํอะไร ทาํอย่างไร และทาํเพื่ออะไร 

ตลอดจนแสดง เป้าหมายสุดทา้ยท่ีคาดหวงั สามารถจาํแนกแผนยอ่ยออกได ้ดงัน้ี 

 การวางแผนดา้นบุคคล (Human Resource Planning ) 

 การวางแผนดา้นการผลิต (Production Planning)  

 การวางแผนดา้นการตลาด (Marketing Planning)  

 การวางแผนดา้นการเงิน (Financial Planning)  

•  แผนงานโครงการ (Project) เป็นแผนท่ีองค์กรทาํข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบาย เก่ียวกบั

กิจกรรมใหญ่ขององค์กรเฉพาะคร้ัง (เป็นกิจกรรมท่ีนาน ๆทาํที มิใช่ทาํเป็นประจาํ

สมํ่าเสมอ)  

• แผนสรุป (Comprehensive Plan) เป็นแผนท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อสรุปรวมแผนหน้าท่ีตลอดจน

แผนงานโครงงานท่ีองค์กรกระทาํ โดยอาจจาํแนกเป็นหมวดหมู่ หรือจาํแนกตาม

ขอบเขตของงานหรือระดบัความซบัซอ้นในการปฏิบติั เพื่อใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจ 

• แผนกิจกรรม (Activity Planning) เป็นแผนท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นตารางเวลาของ

การปฏิบติังาน (Schedule) แผนกิจกรรมจะแสดงให้เห็นว่า แต่ละหน่วยงานย่อยใน

องคก์รมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดาํเนินกิจกรรมอะไร ในช่วงเวลาใดบา้ง  

 1.4 การจาํแนกประเภทของการวางแผนตามความถ่ีของการนาํแผนไปใช ้(Repetitiveness 

Use Plan) การจาํแนกประเภทของแผนวธีิน้ี จะแบ่งแผนออกได ้เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ แผนหลกัและ

แผนใชเ้ฉพาะคร้ัง 

• แผนหลัก (Standing Plan) เป็นแนวคิด หลักการ หรือแนวทางปฏิบติัในการกระทาํ

กิจกรรมบางอยา่งภายในองคก์ร ซ่ึงตอ้งมีการกระทาํซํ้ าบ่อยๆ โดยไม่มีการกาํหนดอายุ

แผน ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกเป็นเกณฑ ์

• แผนใช้เฉพาะคร้ัง (Single-Use Plan) หมายถึง แผนท่ีเตรียมข้ึนอย่างเฉพาะเจาะจงกบั

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว แล้วจะไม่มีโอกาสเกิดข้ึนอีก (One time Goal) เม่ือ

บรรลุผลตามท่ีกาํหนดแล้วจะเลิกใช้แผนนั้ น ๆ แต่ถ้าสถานการณ์เอ้ืออาํนวยจะนํา

กลบัมาใชใ้หม่อีกก็ได ้แผนประเภทน้ีไดแ้ก่ 

 1.5 การจําแนกประเภทของการวางแผนตามขอบเขตครอบคลุมของแผน (Scope of 

Planning ) วิธีน้ีจะจาํแนกแผนออกไดเ้ป็น วตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบติั วิธีการทาํงาน 

มาตรฐานงบประมาณ แผนงาน  
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2. การจดัองคก์ารหรือ Organizing หมายถึง การจดัระเบียบหรือโครงสร้างของการ ทาํงาน

ภายในองคก์รใหเ้ป็นระบบระเบียบและอยูใ่นส่วนประกอบท่ีเหมาะสม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์และ

ช่วยใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จไดเ้ร็วข้ึน 

 โดยบริษทั โอโน่ ล็อกเกอร์ จาํกดั มีการจดัโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 1 โครงสร้างองคก์ร 

 2.1 ระดบัผูจ้ดัการ จะมีผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน มีหนา้ท่ีจดัสรรทรัพยากรทางการเงินท่ีกิจการมี

อยู ่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด, ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด มีหนา้ท่ีกาํหนดเป้าหมายและวิธีการ เพื่อ

การตลาดปฏิบติัการทางการตลาดให้บรรลุผลสําเร็จตามท่ีคาดหวงัและก่อให้เกิดผลตอบแทนอย่าง

คุม้ค่า  และ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป มีหน้าท่ีจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรธุรกิจให้มี

ความเหมาะสมสอดคลอ้งระหวา่งบุคลากรและงานขององคก์ร และดูแลดา้นกระบวนการทรัพยากร

ท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พี่อการผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร กาํลงัผลิต แรงงานท่ีใช ้

และเวลาในการผลิตใหน้อ้ยท่ีสุด 

 2.2 ระดบัพนกังาน จะมีพนกังานประจาํสาขา ซ่ึงค่อยดูแลและรับผิดชอบในส่วนของหน้า

ร้านสาขา และพนกังานขาย รับผิดชอบในส่วนของการเพิ่มยอดขาย จดัหาสถานท่ีเพื่อทาํการขยาย

สาขา โดยพนักงานทั้ง 2 ตาํแหน่งน้ีอยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาของผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด และ

พนกังานดูแลระบบ ซ่ึงจะคอยควบคุมการทาํงานของระบบล็อกเกอร์และระบบต่างๆ ท่ีใช้ภายใน

องคก์ร จะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

  

พนกังาน

ผูจ้ดัการ

องคก์ร O-NO Locker 

company Ltd.,

ฝ่ายการตลาด

พนกังาน

ประจาํสาขา
พนกังานขาย

ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน

บริหารงาน

ทัว่ไป

พนกังานดูแล

ระบบ
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3.การบงัคบับญัชาสั่งการหรือ Commanding หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารในการใช้

ความสามารถชกัจูงหรือหวา่นลอ้มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังานตามคาํสั่ง จนสามารถทาํใหอ้งคก์ร

บรรลุผลสาํเร็จได ้โดยองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการสั่งงาน ประกอบดว้ย 

• ผูบ้ริหาร หรือ ผูน้าํองคก์าร  

• ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

•  แรงจูงใจ  

• การติดต่อส่ือสาร  

4.การประสานงานหรือ Coordinating หมายถึง การจดัให้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

ทาํงานประสานสัมพนัธ์สอดคลอ้งเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั เพื่อให้การดาํเนินงานราบร่ืนและบรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

• ความร่วมมือ จะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพในการทาํงานร่วมกนัของทุกฝ่าย โดยอาศยั

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ห รื อ ก า ร ต ก ล ง ร่ ว ม กั น  มี ก า ร ร ว บ ร ว ม กํ า ลั ง

ความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนบัสนุนงานร่วมกนั เพื่อให้เกิด

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เตม็ใจท่ีจะทาํงานร่วมกนั 

• จงัหวะเวลา   จะตอ้งปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละ

คน ตามกาํหนดเวลาท่ีตกลงกนัใหต้รงเวลา 

• ความสอดคลอ้ง จะตอ้งพจิารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ทาํงานซอ้นกนั 

• ระบบการส่ือสาร จะตอ้งมีการส่ือสารท่ีเขา้ใจตรงกนัอยา่งรวดเร็ว และราบร่ืน 

• ผูป้ระสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมทาํงาน เพื่อตรงไปสู่จุดหมาย

เดียวกนั ตามท่ีกาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องงาน 

5.การควบคุมหรือ Controlling หมายถึง กระบวนการทาํงานเร่ิมตั้งแต่การกาํหนดมาตรฐาน 

การแกไ้ขการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดจนการดาํเนินงานตามแผน และการประเมิน

แผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยใช้เทคนิคตามทฤษฎีวงลอ้เดมม่ิง เขา้มาควบคุม

กระบวนการไดด้งัน้ี 

• P= Plan คือ ขั้นตอนการวางแผน เพื่อเลือกปัญหา ตั้งเป้าหมาย การแกปั้ญหา และ

วางแผนแกปั้ญหา 

• D= DO คือ ขั้นตอนการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามแนวทางท่ีวางไว ้

• C= Check คือ ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล 

• A= Action คือ การกาํหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
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 นอกจากน้ี ยงัมี “แนวความคิดการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)” ท่ีสามารถนาํมา

เช่ือมโยงของกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรไดอี้กดว้ย โดยห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจะ

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลกั (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support 

Activities) ซ่ึงกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่าใหก้บัสินคา้หรือบริการของบริษทั 

 กิจกรรมหลกั 5 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหรือสร้างสรรค์สินคา้หรือ

บริการ (Service) การตลาดและการขนส่งสินคา้หรือบริการ (Service) ไปยงัผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 

• Inbound Logistics กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บการขนส่ง การจดัเก็บและการ

แจกจ่ายวตัถุดิบ การจดัการสินคา้คงเหลือ 

• Operations กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนหรือแปรรูปวตัถุดิบให้ออกมา เป็น

สินคา้ เป็นขั้นตอนการผลิต การบรรจุ 

 ในขั้นตอนของการบริการรับ-ฝากของล็อกเกอร์ องคก์รไดล้ดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็น และเพิ่ม

ขั้นตอนในดา้นความปลอดภยัให้มากยิ่งข้ึน โดยการนาํเอาระบบสแกนน้ิวมือเขา้มาใช้ในขั้นตอน

การรับ-ฝากของ เพื่อลดปัญหาอนัเกิดจากการก่อจลาจล/การก่อการร้าย ถึงแมก้ารนาํเอาระบบสแกน

ลายน้ิวมือมาใช้นั้น จะยงัไม่สามารถเช่ือมต่อกบัองค์กรสําคญัระดบัประเทศได ้แต่ในกรณีท่ีเกิด

เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน องคก์รสามารถใชข้อ้มูลในส่วนน้ีได ้

• Outbound Logistics กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บ รวบรวม จดัจาํหน่ายสินคา้ 

และบริการ (Service) ไปยงัลูกคา้ 

 ร้านสาขาเน้นให้บริการตามสถานีรถไฟฟ้า BTS ซ่ึงเป็นสถานีท่ีอยู่ในย่านธุรกิจ, เดินทาง

สะดวก, ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว และกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และเพื่อให้เหมาะสมกบัการใชง้านของลูกคา้ 

ร้ายสาขาจะเปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่ 05.00 - 00.00 น. (ตามเวลาการใหบ้ริการของสถานีรถไฟฟ้า 

ซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนเวลาในช่วงเทศกาล หรือสถานการณ์บา้นเมือง) 

• Marketing and Sales กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการชักจูงให้ลูกค้าซ้ือสินค้าและบริการ 

(Service) เช่น การโฆษณา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 ในดา้นการโฆษณา จะมีการจดัตั้งป้ายโฆษณาตามสถานีรถไฟฟ้า, แจกใบปลิว เพื่อแนะนาํ

ผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ทั้งในและนอกกลุ่มเป้าหมาย ทาํใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัและแพร่หลายมากยิง่ข้ึน 

 เปิดให้บริการตามสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยในปีแรกจะเปิดให้บริการ 3 สาขา คือ สถานี

สยาม, สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงท่ีตั้งสาํนกังานและร้านสาขา โอโน่ ล็อกเกอร์ 

• Services กิจกรรมท่ีครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบัสินคา้ รวมถึง

การบริการหลงัการขาย การแนะนาํการใช ้

 ถึงแมจ้ะเป็นบริการรับ-ฝากของท่ีเน้นบริการตนเอง แต่ในช่วงแนะนาํสินคา้จะมีพนกังาน

ประจาํสาขา คอยใหค้าํแนะนาํ และวธีิการใช ้

 ส่วนกิจกรรมสนบัสนุนเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้กิจกรรมหลกัสามารถ

ดาํเนินไปได ้ประกอบดว้ย 

• Procurement กิจกรรมในการจดัซ้ือ-จดัหา input เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลกั การ

เจรจาต่อรองกบั Supplier 

 การนาํแนวคิดแบบลีน 5 หลกัการ มาใชใ้นกระบวนการจดัซ้ือจดัหา 

     1.การระบุคุณค่า (Focus on Value) ระบุคุณค่าในทุก ๆ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

จดัซ้ือจดัหาวา่คุณค่าของกิจกรรมนั้นอยูท่ี่ใด โดยมองในมุมมองของลูกคา้ (Customer’s Perspective) 

 2.การวิเคราะห์แสดงผังสายธารคุณค่า (Analyze the Value Stream) เป็นการนําเสนอ

กิจกรรมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจดัซ้ือจดัหาดว้ยแผนผงั ตั้งแต่การแสดงความตอ้งการใน

การขอสั่งซ้ือจากเจา้หนา้ท่ีผูข้อซ้ือไปยงัฝ่ายจดัซ้ือ 

3.การทาํให้ขั้นตอนทั้งหมดท่ีสร้างคุณค่า การไหล สําหรับ ผลิตภณัฑ์ และขอ้มูล (Try to 

Create Flow for Products and Data) กาํจดัความสูญเปล่าหรือคอขวดในส่วนของการบริหารหรือ

สาขาสยาม 

สาขาศาลาแดง 

สาขาอโศก 

ท่ีตั้งสาํนกังาน 

อโศกทาวเวอร์ 
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ข อง ฝ่ า ย บ ริหา ร  (Eliminate Bottlenecks in Administration) เ ช่ น  ก า ร เ ห็นด้วย  ก า รอนุญา ต 

(Approvals) การไต่ถาม สอบถาม การสืบสวน (Status Inquiries) ท่ีไม่จาํเป็นออกไป 

 4.ทาํใหเ้กิดการดึง คุณค่าจากกิจกรรมของลูกคา้ (Establish Pull from the Customer) จะไม่มี

การจดัซ้ือจดัหาเกิดข้ึนจนกวา่จะมีการขอสั่งซ้ือจากเจา้หนา้ท่ีผูข้อซ้ือ จะไม่มีการจดัซ้ือจดัหาเกิดข้ึน

จนกว่าจะมีการขอสั่งซ้ือวตัถุดิบในปริมาณท่ีมากหรือเหมาะสมคุม้ค่าต่อการสั่งซ้ือ การจดัซ้ือท่ี

ควบคุมโดยกระบวนการอตัโนมติัโดยการรวมของ Procurement Software กบั Inventory Software 

5.การสร้างคุณค่าและกําจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเน่ือง (Improve Continuously for 

Perfection) พฒันาปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัหาแบบลีน (Lean Procurement) อย่างต่อเน่ือง 

รวมถึง สร้างการร่วมมือกนัทางธุรกิจในการจดัซ้ือจดัหาระหวา่งองคก์ร 

• Technology Development กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยท่ีีช่วยในการเพิ่ม

คุณค่าใหสิ้นคา้และบริการหรือกระบวนการผลิต 

 นอกจากระบบล็อกเกอร์ท่ีถูกติดตั้งมากบัตูล้็อกเกอร์แลว้ องคก์รไดมี้การพฒันาให้ระบบล็

อกเกอร์สามารถบนัทึกลายน้ิวมือของผูใ้ช้บริการ คิดค่าบริการ และค่าปรับ (ในกรณีฝากเกินเวลา) 

ดว้ย ทาํให้สะดวกต่อการใชบ้ริการ และการบริหารจดัการขององคก์ร นอกจากน้ี ระบบยงัสามารถ

นาํขอ้มูลการใช้บริการไปประมวลผลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงบริการต่อไปไดอี้กดว้ย 

ซ่ึงระบบน้ี จะมีการปรับปรุง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุด 

• Human Resource Management กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตั้งแต่วิเคราะห์ความตอ้งการ สรรหาและคดัเลือก ประเมินผล พฒันา ฝึกอบรม 

ระบบเงินเดือนค่าจา้ง และแรงงานสัมพนัธ์ 

 ขั้นตอนและกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มี 3 ขั้นตอนท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 -การได้มาซ่ึงทรัพยากรมนุษย์ ในขั้นตอนน้ี องค์กรได้กาํหนดคุณสมบติัการรับสมัคร

พนกังานให้ตรงกบัความตอ้งการและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ หากมี

ประสบการณ์การทาํงานในงานดา้นดงักล่าวมาก่อน โดยมีการคดัเลือกจากการสัมภาษณ์เป็นหลกั 

แต่ในตาํแหน่งพนักงานดูแลระบบ จะเพิ่มการสอบข้อเขียน เพื่อให้การคดัเลือกเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 -การรักษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีการจดัฝึกอบรมทั้งของภายในองค์กรเอง และ

องคก์รภายนอก โดยเนน้การฝึกอบรมเก่ียวกบังานท่ีรับผิดชอบ และการบริการเป็นสําคญั เน่ืองจาก

เป็นองค์กรด้านบริการ ในด้านค่าตอบแทนนั้น จะมีการประเมินผลงานเพื่อปรับฐานเงินเดือน

เพิ่มข้ึนทุกปี นอกจากน้ี ยงัมีโบนสัประจาํปี ประกนัสังคม ประกนัอุบติัเหตุ และวนัลาพกัผอ่น 
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 -การพน้จากองคก์ารหรือการทาํงาน อนัเน่ืองมาจากผิดวินยั หรือก่อเหตุโจรกรรม จะมีการ

สอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริง ก่อนนาํไปสู่ขั้นตอนของกระบวนการยติุธรรม แต่หากเป็นการออกจาก

งานอนัมาจากเหตุผลอ่ืนใดท่ีไม่ใช่การกระทาํร้ายแรง หรือมิใช่การกระทาํผิดต่อกฎหมายหรือ

ขนบธรรมเนียมอนัดีงาม องคก์รจะมีค่าชดเชย เงินช่วยเหลือมอบให ้

• Firm Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร ไดแ้ก่ ระบบบญัชี ระบบการเงิน 

การบริหารจดัการขององคก์ร 

 องคก์รไดมี้การพฒันาระบบบญัชี-การเงิน, บริหารทรัพยากรบุคคล มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลการปฏิบติังานในภาพรวม ทาํให้มีความสะดวกต่อการจดัการมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงพนักงานดูแลระบบจะเป็นผูคิ้ดคน้และพฒันาระบบดงักล่าว ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป, ฝ่ายการเงิน และฝ่ายการตลาด ทาํให้การพฒันาและปรับปรุงระบบมี

ขอ้มูลครบถว้น และปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการดําเนินงาน 

ตู้ลอ็กเกอร์ 

ตูล้็อกเกอร์ท่ีนาํมาให้บริการนั้น เป็นตูล้็อกเกอร์ท่ีผลิตในประเทศญ่ีปุ่น และมีการส่งออก

ในหลายประเทศทัว่โลก โดยมีสาํนกังานสาขาอยูท่ี่ประเทศไทยในนาม  บริษทั อลัฟ่า ล็อกเกอร์ ซิส

เตม (ประเทศไทย) จาํกดั โดยตูล้็อกเกอร์น้ีจะมีช่องให้บริการทั้งหมด 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (37*43 

ซม.)  จาํนวน 19 ช่อง, ขนาดกลาง (60*43 ซม.)  จาํนวน 3 ช่อง และขนาดใหญ่ (114*48 ซม.) 

จาํนวน 3 ช่อง  

 
ภาพท่ี 3 ตูล้็อกเกอร์ขนาด 25 ช่อง 
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ระบบปฏิบัติการบนตู้ลอ็กเกอร์   

 ระบบปฏิบติัการท่ีติดตั้งไวก้ับตู้ล็อกเกอร์ จะมีหน้าท่ีตรวจสอบชั่วโมงการใช้บริการ, 

ช่องว่างท่ีสามารถใชบ้ริการ และคาํนวณค่าใชบ้ริการ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปยงัสํานกังานใหญ่ เพื่อ

เก็บเป็นฐานขอ้มูลในการใช้บริการของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการอีกคร้ังหน่ึง ทาํให้เราทราบถึงพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค วา่ช่วงใดท่ีมีการใชบ้ริการเยอะ, ผูเ้ขา้ใชบ้ริการเลือกใช้บริการขนาด/จาํนวนชัว่โมงแบบ

ไหนมากกวา่กนั, ชัว่โมงท่ีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด, จาํนวนคร้ังโดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคเขา้ใชบ้ริการในแต่

ละสาขา ฯลฯ เพื่อนาํไปใช้เป็นขอ้มูลในการทาํการตลาด หรือใช้ในการตดัสินใจเพิ่มตูล้็อกเกอร์/

ขยายสาขาต่อไปในอนาคต ตลอดจนการใชข้อ้มูลจากการชาํระเงินไปจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายใน

แต่ละวนัดว้ย ทาํใหมี้ความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบมากยิง่ข้ึน 

การประมาณการกาํลงัในการใหบ้ริการ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

1.การประมาณการจาํนวนการใหบ้ริการรับฝากคร้ังละ 4 ชัว่โมง (กาํลงัในการใหบ้ริการ 4 

คร้ังต่อวนั) 

ปีพยากรณ์/จาํนวนตูบ้ริการ 
2559 2560 2561 2562 2563 

3 ตู ้ 5 ตู ้ 7 ตู ้ 7 ตู ้ 10 ตู ้

กาํลงัในการใหบ้ริการ

สูงสุด (คร้ัง) 

(จาํนวน 4 คร้ังต่อวนั*

จาํนวนตู*้จาํนวนช่องท่ี

ใหบ้ริการ*365 วนั) 

ขนาดเล็ก 

(19 ช่อง) 

83,220 

 

138,700 194,180 194,180 277,400 

ขนาดกลาง 

(3 ช่อง) 

13,140 

 

21,900 30,660 30,660 43,800 

ขนาดใหญ่ 

(3 ช่อง) 

13,140 

 

29,100 30,660 30,660 43,800 

กาํลงัในการใหบ้ริการ 

(คร้ัง) 

(จาํนวน 4 คร้ังต่อวนั*

จาํนวนตู*้จาํนวนช่องท่ี

ใหบ้ริการ*365 วนั) 

ขนาดเล็ก 

(15 ช่อง) 

65,700 

 

109,500 153,300 153,300 219,000 

ขนาดกลาง 

(2 ช่อง) 

8,760 

 

14,600 20,440 20,440 29,200 

ขนาดใหญ่ 

(2 ช่อง) 

8,760 

 

14,600 20,440 20,440 29,200 

อตัราการใหบ้ริการ ขนาดเล็ก 88.24% 88.24% 88.24% 88.24% 88.24% 

ขนาดกลาง 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 

ขนาดใหญ่ 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 
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2.การประมาณการจาํนวนการใหบ้ริการรับฝากคร้ังละ 8 ชัว่โมง (กาํลงัในการใหบ้ริการ 2 

คร้ังต่อวนั) 

ปีพยากรณ์/จาํนวนตูบ้ริการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3 ตู ้ 5 ตู ้ 7 ตู ้ 7 ตู ้ 10 ตู ้

กาํลงัในการใหบ้ริการ

สูงสุด 

(จาํนวน 2 คร้ังต่อวนั*

จาํนวนตู*้จาํนวนช่องท่ี

ใหบ้ริการ*365 วนั) 

เล็ก 

(19 ช่อง) 

41,610 

 

69,350 97,090 97,090 138,700 

กลาง 

(3 ช่อง) 

6,570 

 

10,950 15,330 15,330 21,900 

ใหญ่ 

(3 ช่อง) 

6,570 10,950 15,330 15,330 21,900 

กาํลงัในการใหบ้ริการ 

(จาํนวน 2 คร้ังต่อวนั*

จาํนวนตู*้จาํนวนช่องท่ี

ใหบ้ริการ*365 วนั) 

เล็ก 

(4 ช่อง) 

8,760 14,600 20,440 20,440 29,200 

กลาง 

(1 ช่อง) 

2,190 3,650 5,110 5,110 7,300 

ใหญ่ 

(1 ช่อง) 

2,190 3,650 5,110 5,110 7,300 

อตัราการใหบ้ริการ เล็ก 11.77% 11.77% 11.77% 11.77% 11.77% 

กลาง 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

ใหญ่ 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

 

ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ องคก์รมีความใส่ใจตั้งแต่การคดัเลือกเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีนาํมาใชใ้น

การให้บริการ การดูแลพนกังานภายในองค์กร ตลอดจนการส่งมอบบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผูม้าใช้

บริการ โดยส่ิงท่ีลูกคา้ได้รับจะไม่ใช่แค่การบริการ แต่จะหมายถึงคุณค่าจากการบริการท่ีมีความ

คุม้ค่า และมัน่ใจในดา้นความปลอดภยัดว้ย 
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เปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในกลุ่มธนาคารทีอ่ยู่ในองค์ประกอบของ 

SSE 50 INDEX ในช่วงก่อนและหลงัการประกาศเปลีย่นแปลงนโยบายอตัราดอกเบีย้ 

(A Study About Comparison Between the Return of Bank Stocks in SSE 50 Index 

Before and After the Announcement of Change in the Interest Rate Policy) 

LI JINGWEN1, กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความผนัผวนราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีอยู่

ในองค์ประกอบของ SSE 50 INDEX ในช่วงประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย โดยใช้

แบบจาํลองตลาด  (Market Model)  เพื่อหาอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติของหลกัทรัพยใ์นช่วงก่อน

และหลงัวนัประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย 15 วนั (วนัท่ีประกาศเปล่ียนแปลงนโยบาย

อตัราดอกเบ้ีย และ ช่วง  7 วนัก่อนและหลงัวนัประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย โดยใช้

ราคาปิดรายวนั )และทาํการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางให้นกัลงทุนในการตดัสิงใจลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงเวลามีนโยบายปรับอตัราดอกเบ้ีย การศึกษาได้

รวบรวมขอ้มูลายวนัราคาปิดหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีอยูใ่น SSE 50 INDEX จาํนวน 12 หลกัทรัพย ์

(รายช่ือบริษทัท่ีอยู่ต่อเน่ืองครบ 2 ปี ) โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยู่ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.  

2557 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 2 ปี 

ผลการวิจยัพบว่า ในช่วงก่อนและหลังวนัประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย 

หลักทรัพย์ทั้ งหมด 12 ตวั มีค่าอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติ(AR)สูงมาก หลักทรัพย์ท่ีมีค่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติตํ่ากว่า -0.08 มีจาํนวน 8 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PFYH, HXYH, ZSYH, XYYH, 

BJYH, NYYH, JTYH, ZGYH หลกัทรัพยท่ี์มีค่าอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสูงกว่า 0.08 มีจาํนวน 

11 หลัก ท รัพ ย์  ไ ด้แ ก่  PFYH, HXYH, MSYH, ZSYH, BIYH, NYYH, JTYH, GSYH, GDYH, 

ZGYH,ZXYH นอกจากนั้นยงัพบว่า วนัท่ีประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย หลกัทรัพย์

ทั้ งหมด12 ตัวในช่วงการประกาศวนัท่ี  28 มิถุนายน พ.ศ.2558 และช่วงการประกาศวนัท่ี 26 

สิงหาคม  

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผิดปกติสูงกว่า 0.06 มีจาํนวน 6 หลักทรัพย์  ได้แก่ PFYH, HXYH, ZSYH,XYYH,BJYH,JTYH  

ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์เพิ่มข้ึน  จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าช่วงหลังว ันประกาศ

เปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ียมีความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนมากกว่าช่วงก่อนวนั

ประกาศ  และวนัประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย ราคาหลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีแนวโนม้

เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ราคาปิดในช่วงหลงัวนัประกาศสูงข้ึนไปทิศทางบวกและมีความผนัผวนสูง นกั

ลงทุนสามารถซ้ือหลกัทรัพยใ์นช่วงก่อนหรือ ณ วนัประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย 

และถือไวจ้นหลงัวนัประกาศตอนท่ีมีราคาหลกัทรัพยสู์งกวา่ช่วงก่อนเพื่อเก็งกาํไรจากส่วนต่างของ

ราคาหลกัทรัพย ์แลว้ทาํการรอขายในช่วงหลงัวนัประกาศอีกคร้ัง  

 

คําสําคัญ : อตัราผลตอบแทนของราคาหุน้,  ประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study the volatility of stock prices of the bank stock group 

in the composition of the SSE 50 INDEX. During the change of the interest rate policy 

announcement, by using the Market Model, the purpose of this research is find out the unusual 

return of stocks in the period within 15 days before and after the announcement of change in the 

interest rate policy (including the time of officially implementing the policy, total two weeks before 

and after the implementing day when closing prices was adopted)and to guide investors in decision 

making in the stock market’s efficiency, especially during the time of policy changing. The material 

of this research, the closing price data was collected form 12 listed bank stocks in SSE 50 INDEX 

(the company on two consecutive years) and study periods during January B.E. 2557 to December 

B.E. 2558 for 2 years. 

 The result showed that the 12 securities have very high unusual returns (AR) in the period 

before and after the implementation of the policy. The unusual returns less than -0.08, there are 8 

securities, including PFYH, HXYH, ZSYH, XYYH, BJYH, NYYH, JTYH and ZGYH. The unusual 

returns more than 0.08, there are 11 securities, including PFYH, HXYH, MSYH, ZSYH, BIYH, 

NYYH, JTYH, GSYH, GDYH, ZGYH and ZXYH.  It also reveals that all securities had a 

fluctuation of unusual return more than a day before the change of interest rate policy implementing, 

which resulted in a closing price were very volatile after the policy implementing. And at the time 

of change interest rate policy officially implementing, all of 12 securities’ unusual returns (AR) 
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during the implementation on 28 June 2558 and on 26 August 2558 have the same tendency while 

they have increased to 0.06 within minus in one day, there are 6 securities, including PFYH, HXYH, 

ZSYH, XYYH, BJYH and JTYH , leading to stock price increase at the time of implementation. 

The research demonstrates that at the day after policy implementing, the return on investment 

fluctuated with more frequent degree than before; At the same time ,the prices of most stocks tend 

to rise up. According to the research, investors shall notice the policy change, buying at the time of 

interest rate change policy implementing but selling the securities after the implementation, while 

holding back until the date when the stock price was higher than the previous, speculating 

differences in the stock prices and waiting for sell again after this period had passed.   

 

Keywords: Stock Return , the Interest Rate Policy Announcement 

 

1.บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของการวจัิย 

 ตลาดทุนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและมีบทบาทสําคัญคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน 

(Stock Exchange of China) ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศจีนมีนกัลงทุนจาํนวนมากท่ีสุดในโลกและ

มีส่วนร่วมมากท่ีสุดในการ เจริญเติบโตของโลก ความสําเร็จการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์อง

ประเทศจีนไดดึ้งดูดเงินทุนและจดัสรรเงินทุนภายในประเทศและต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 เคร่ืองมือนโยบายการเงินในการปรับเศรษฐกิจ มีผลกระทบอย่างลึกซ้ึง ในทุกตราสาร

นโยบายการเงิน นโยบายอตัราดอกเบ้ียสําหรับชีวิตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีบทบาทสําคญัใน

การกาํกบัดูแล เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถบ่งบอกทิศทางการดาํเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

ไดเ้ป็นอยา่งดี  อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่งประเทศ เป็นตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจมหภาค โดยทัว่ไปถือ

ว่าราคาหุ้นกบัอตัราดอกเบ้ียเป็นทิศทางฝ่ังตรงขา้มกนั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ราคาหุ้นจะตก 

อตัราดอกเบ้ียน้อยลง ราคาหุ้นจะเพิ่มข้ึน เม่ืออตัราดอกเบ้ียในตลาดเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลต่อ

ตน้ทุนการกูย้มืเพื่อการซ้ือหุ้น ถา้ดอกเบ้ียในตลาดสูงจะทาํใหต้น้ทุนการกูย้มืสูงไปดว้ย การทาํกาํไล

จากหลกัทรัพยก์็ยอ่มมีโอกาสนอ้ย แต่ถา้หากอตัราดอกเบ้ียในตลาดตํ่าการทาํกาํไรจากหลกัทรัพยใ์น

ตลาดก็จะมีโอกาสมากข้ึนผูล้งทุนจะเขา้มาลงทุนจึงมีผลทาํใหร้าคาหลกัทรัพยสู์งข้ึน  

 จนล่าสุดธนาคารแห่งประเทศจีนไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย ในวนัท่ี 24 

ตุลาคม ค.ศ. 2015 ประกาศปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้กณฑม์าตรฐานลงอีกระลอกในอตัรา  4.60% 

มาท่ี  4.35%  และปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเกณฑ์มาตรฐานลงอีกระลอกในอตัรา 1.75% มาท่ี 
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1.5% เป้าหมายท่ีชัดเจนของการปรับลดอตัราดอกเบ้ียคร้ังน้ี คือ เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจซ้ึงมีความ

เปราะบางมากในขณะน้ี ตอ้งการท่ีจะเพิ่มความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนลดค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรม

ในการเขา้ถึงเงินทุน และกระตุน้อุตสาหกรรมต่างๆใหมี้การพฒันามากข้ึน 

 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายอัตราดอกเบ้ีย ราคากลุ่มหลักทรัพยธ์นาคารมกัจะมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมาก นกัลงทุนจะมีความสนใจสูงในกลุ่มหลกัทรัพยธ์นคาร เพราะเน่ืองจากเป็น

กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าทางการตลาดสูงและเป็นทรัพยากรจาํเป็นต่ออุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากน้ี 

กลุ่มหลกัทรัพยธ์นาคารมีการดาํเนินงานท่ีดี มีกาํไรจากการดาํเนินงาน มีนโยบายสนับสนุนจาก

รัฐบาล ทาํให้มีผลตอบแทนท่ีสูงให้กบันกัลงทุน กลุ่มหลกัทรัพยธ์นาคารจึงไดรั้บความนิยมจากนกั

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารจะต้องทาํการ

วิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพยน์ั้นๆ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการตดัสินใจลงทุน จะไดเ้ลือก

ช่วงเวลาและจงัหวะท่ีเหมาะสมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 ศึกษาการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์(SSE 50 INDEX) ช่วงเวลาก่อนประกาศ

นโยบายปรับอตัราดอกเบ้ีย 

1.2.2 ศึกษาการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์(SSE 50 INDEX) ช่วงเวลาท่ีมีนโยบายปรับ

อตัราดอกเบ้ีย 

1.2.3 ศึกษาการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์(SSE 50 INDEX) ช่วงเวลาหลงัมีนโยบาย

ปรับอตัราดอกเบ้ีย 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

1.3.1 ราคาปิดของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม SSE 50 INDEX ช่วง 7 วนัก่อนท่ีมีนโยบายปรับ

อัตราดอกเบ้ีย จะเกิดอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในช่วงเวลาดังกล่าว โดยค่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีผดิปกติเฉล่ีย (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡) จะมีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์

1.3.2 ราคาปิดของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่ม SSE 50 INDEX ช่วงวนัท่ีมีนโยบายปรับอตัรา

ดอกเบ้ีย จะเกิดอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในช่วงเวลาดงักล่าว โดยค่าอตัรา ผลตอบแทนท่ี

ผดิปกติเฉล่ีย (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡) จะมีค่ามากกวา่ศูนย ์

1.3.3 ราคาปิดของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่ม SSE 50 INDEX ช่วง 7 วนัหลงัมีนโยบายปรับ

อัตราดอกเบ้ีย จะเกิดอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในช่วงเวลาดังกล่าว โดยค่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติเฉล่ีย (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡) จะมีค่าไม่เท่ากบัศูนย ์คือมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า

ศูนย ์
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1.4 ขอบเขตงานวจัิย 

 1.4.1ศึกษาความผนัผวนของราคาหลักทรัพย์ต่อการมีนโยบายปรับอตัราดอกเบ้ีย โดย

รวบรวมขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีจดัอยู่ใน SSE 50 INDEX(รายช่ือบริษทัท่ีอยู่

ต่อเน่ืองครบ 2 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557-2558) ในช่วงเวลามีนโยบายปรับอตัราดอกเบ้ีย ระหวา่งปี 2557-

2558 โดยหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีอยูใ่น SSE 50 INDEXนั้นมีจาํนวนทั้งหมด 12 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LIMITED           PFYH             

HUA XIA BANK CO., LIMITED                                                               HXYH                     

CHINA MINSHENG BANK CO., LIMITED                                              MSYH              

CHINA MERCHANTS BANK CO., LIMITED                                          ZSYH        

INDUSTRIAL BANK CO., LIMITED                                                         XYYH      

BANK OF BEIJING CO., LIMITED                                                            BJYH                   

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED                                       NYYH               

BANK OF COMMUNICATIONS CO., LIMITED                                      JTYH   

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED        GSYH     

CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LIMITED                                          GDYH 

BANK OF CHINA LIMITED                                                                       ZGYH   

CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED                                    ZXYH 

 1.4.2 พิจารณาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อนและหลงัท่ีมีนโยบายปรับ

อตัราดอกเบ้ีย（ช่วง 7 วนัก่อนและหลงัท่ีมีนโยบายปรับอตัราดอกเบ้ีย） 
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1.5 กรอบแนวความคิด 

ตวัแปรอิสระ                                                                             ตวัแปรตาม 

  

ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ช่วง 7 วนัก่อน

ประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายปรับอตัรา

ดอกเบ้ีย 

(ณ ว ั(ณ วนัท่ี -7 ถึงวนัท่ี -1) 

ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ช่วงวนัประกาศ

เปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย 

(ณ วนัท่ี 0) 

ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ช่วง 7 วนัหลงั

ประกาศ เปล่ียนแปลงนโยบายอตัรา

ดอกเบ้ีย 

(ณ วนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 7) 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่น

กลุ่มธนาคารท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบของ 

SSE 50 INDEX 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ช่วยให้นักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะในช่วงเวลามีนโยบายปรับอตัราดอกเบ้ีย 

1.6.2 นกัลงทุนท่ีสนใจเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศจีนสามารถใช้ข้อมูล

เพื่อพิจารณาในการตดัสินใจเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารโดย

เลือกช่วงจงัหวะท่ีเหมาะสม 

1.6.3บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายท่ีซ้ือหุ้น

กลบัคืน 

1.6.4 ตลาดหลกัทรัพยส์ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบประสิทธิภาพของตลาด 

 

2. แนวความคิด ทฤษฎ ี

 การศึกษาความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาท่ีมีนโยบายปรับอตัราดอกเบ้ียของ

บริษทัหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน ในกลุ่มหลักทรัพย์ SSE 50 

INDEX ผูว้จิยันาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎตีลาดทุน 

 ทฤษฎีตลาดทุน (Capital market Theory) ไดข้ยายความต่อเน่ืองจากทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย์

ของ Markowitz เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากข้ึนโดยการนําหลักทรัพย์ท่ี

ปราศจากความเส่ียงเขา้มาพิจารณาลงทุนด้วย พร้อมทั้งผูล้งทุนสามรถทาํการกู้ยืมเงินมาลงทุน

ได(้รุจิรา เสนาวงษ,2557, หนา้7 อา้งอิงจาก ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย ์,2548 ) 

แบบจาํลองตลาด (Market Model) ถูกนาํมาใชเ้พื่อใชค้าํนวณผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์

ตามทฤษฎีตลาดทุนของ Sharpe (1964 : อา้งถึงใน อภิญญา อารมณ์ช่ืน, 2550 : 8 - 9) ถูกนาํมาใช้

อยา่งแพร่หลายในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

2.2 ทฤษฎตีลาดทีม่ีประสิทธิภาพ 

 ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ หรือ Efficient Market คือ ขอ้มูล ข่าวสาร ความเช่ือ ความคาดหวงั

และ ทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีไดส้ะทอ้นออกมาเป็นราคาตลาด กล่าวคือ ทุกคนสามารถเขา้ถึง

และรับรู้ขอ้มูลทุกอยา่งไดเ้หมือนกนั พร้อมกนั ส่งผลให้ราคาตอบสนองต่อขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้น

ออกมาโดยทนัทีเพื่อสะทอ้นขอ้มูลใหม่ (รุจิรา เสนาวงษ,2557, หนา้ 11 อา้งอิงจาก ตลาดการเงินและ

การลงทุนในหลกัทรัพย ์,2548 ) 
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2.3 ทฤษฎกีารออม - การลงทุน 

 ทฤษฎีการออม-การลงทุนเป็นทฤษฎีท่ีเช่ือมโยงกนักบัความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของนกั

เศรษฐศาสตร์สํานกัคลาสสิค ซ่ึงเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิม อตัราดอกเบ้ียตามทฤษฎีน้ีถูกกาํหนด

โดยดีมานด์และซัพพลายฟังก์ชนัของทุน ( capital ) ถา้จะระบุให้ชดัเจนข้ึนไปอีก ปัจจยัท่ีกาํหนด

ดอกเบ้ีย คือ 1) ดีมานด์สําหรับเงินทุนท่ีจะใช้ในการลงทุน ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปในทางตรงขา้มกบั

อตัราดอกเบ้ีย 2) ซัพพลายของเงินออมท่ีคนยินดีจะทาํให้เงินทุนเพิ่มข้ึน โดยดึงจากรายไดข้องเขา

แลว้พร้อมท่ีจะให้กูอ้อกไป ซพัพลายของเงินออมน้ีมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ียจะถูกกาํหนดข้ึน(อา้งอิงจาก การเงินและการธนาคาร, 2523:59) 

 

3. ข้ันตอนการศึกษา 

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใช้ในการคน้ควา้อิสระเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) โดยใช้ขอ้มูลลายวนั

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง วนัท่ี 31เดือนธนัวาคม พ.ศ.2558 โดยเก็บรวบรวมมาจาก

รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศจีน ขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพย ์

และการประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ียจากธนาคารแห่งประเทศจีน 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้event study methodology อา้งถึงใน รุจิรา เสนาวงษ(์2558:36 – 41) 

กาํหนดช่วงเวลาการแบ่งขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาตามหลกัเกณฑ์ของการทดสอบโดย event study 

methodology โดยกาํหนดให้วนัท่ีธนาคารกลางประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ียอย่าง

เป็นทางการเป็นวนัท่ี t = 0 ศึกษาผลกระทบจากการประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ียใน

ช่วงเวลาก่อนและหลงัจากการประกาศ 15 วนัทาํการ คือ ช่วงเกิดเหตุการณ์ 1 วนั และก่อน-หลงั

เหตุการณ์ -7, +7 วนั 

ช่วงเกดิเหตุการณ์ 

 

 

- 67              ……           - 7             - 1            0             1                7        ……               xx 

 

  

 

  

ช่วงเกิดเหตุการณ์ ( Event Period ) 

ช่วงประมาณการ 60 วนั 

 

ช่วงหลงัเหตุการณ์
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 ช่วงเหตุการณ์เป็น 2 ช่วง ดงัน้ี ช่วงท่ี 1 คือ ช่วงประมาณการ(Estimation Period)โดยใช้

ขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี -67 ถึงวนัท่ี -7 เป็นช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์เพื่อนาํขอ้มูลมา

สนบัสนุนการคาํนวณหาค่าเบตา้ และค่าอลัฟาของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัท่ีจะศึกษา และช่วงท่ี 2 คือ 

ช่วงเหตุการณ์ ( Event Period ) โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีอยู่ใน SSE 50 

INDEX ตั้งแต่ ณ วนัท่ี -7 ถึงวนัท่ี 7 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีธนาคารกลางประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัรา

ดอกเบ้ียอยา่งเป็นทางการ โดยวนัท่ีประกาศใน ณ วนัท่ี 0   

 

ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปExcel มาคาํนวณตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. คาํนวณหาผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์( Expected Return ) 

E (R𝑖𝑖𝑡𝑡)  =  α𝑖𝑖   +  𝛽𝛽𝑖𝑖𝐴𝐴𝑚𝑚𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑡𝑡  

2. คาํนวณอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติ(Abnormal Return : ARi) 

       ARit  = Rit – E（Rit） 

3.  คาํนวณอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติเฉล่ีย(Average Abnormal Return หรือ AAR)    

   AAR𝑡𝑡  =
1
N
�ARit

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

4.  คาํนวณหาอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติเฉล่ียสะสม (Cumulative Average Abnormal 

Return หรือ CAAR) 

CAARt =  AARt −  CAARt−1 
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4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
รูปท่ี 4.1 แสดงอตัราผลตอบแทบท่ีผดิปกติของ PFYH 

 

 
รูปท่ี 4.2 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติของ HXYH 

 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติของMSYH 
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รูปท่ี 4.4 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติของZSYH 

 

 
รูปท่ี 4.5 แสดงอตัราผลตบแทนท่ีผดิปกติของXYYH 

 

 
รูปท่ี 4.6 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติของBJYH 
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รูปท่ี 4.7 แสดงอตัราผลตอนแทนท่ีผดิปกติของNYYH 

 

 
รูปท่ี 4.8 แสดงอตัราผลตอนแทนท่ีผดิปกติของJTYH 

 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติของ GSYH 
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รูปท่ี 4.10 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติของ GDYH 

 

 
รูปท่ี 4.11 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติของZGYH 

 

 
รูปท่ี 4.12 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติของ ZXYH 
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จากรูปท่ีแสดงอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติของแต่ละหลักทรัพย์ สามารถเห็นได้ชัดว่า 

หลกัทรัพยส่์วนใหญ่ในช่วงก่อนการประกาศปรับนโยบายอตัราดอกเบ้ียมีค่าอตัราผลตอบแทนท่ี

ผิดปกติตํ่า และความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยต์ ํ่า แต่ในช่วงหลงัการประกาศ หลกัทรัพยทุ์กตวัมี

อตัราการข้ึนลงของอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติท่ีสูง และส่วนใหญ่อยูใ่นทิศทางเชิงบวก  

 

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 อภิปรายผล 

จากผลศึกษา พบว่าในช่วงประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ียช่วงเดียวกนั จะมี

อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติของหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั กล่าวคือ ราคาปิดแต่ละหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธนาคารท่ีอยูใ่น SSE 50 INDEX ในช่วงเวลาท่ีมีการประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย มี

การเคล่ือนไหวไม่เหมือกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สิทธิพฒัน์ วิวฒัน์วานิช (2553:49 - 

51)ช่วงก่อนประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย หลกัทรัพยแ์ต่ละตวัมีอตัราผลตอบแทนท่ี

ผิดปกติไม่มาก และค่าอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติส่วนใหญ่น้อยกว่าค่า 0  ดงักล่าวคือ มีราคาปิด

ของหลกัทรัพยไ์ม่มีความผนัผวนมาก อตัราการข้ึนลงของราคาปิดน้อย และราคาปิดมีแน้วโน้ม

ลดลง ยกเวน้หลกัทรัพย ์MSYH， JTYH， ZXYH，ZGYH มีอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติท่ีมี

ความผนัผวนสูง  

ในช่วงประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกท่ีแตกต่างกนั ถึงแมว้่าเป็นหลกัทรัพย์ตวั

เดียวกนั แต่ในช่วงการประกาศแต่ละคร้ังมีอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติแตกต่างกัน ในช่วงการ

ประกาศวนัท่ี 11 พฤษาภาคม  พ.ศ.2558 และช่วงการประกาศวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2558 เห็นไดช้ดั

วา่ ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติของสองช่วงเวลาน้ีไม่ค่อยสูง ส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 

-0.02 ถึง 0.02 ซ่ึงแตกต่างกนักบัช่วงอ่ืนๆ  

ช่วงวนัท่ี 0 หรือวนัท่ีประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย มี 2 ช่วง  มีแนวโนม้ราคา

ปิดของหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ช่วงการประกาศวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2558 

และช่วงการประกาศวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2558 ในขณะท่ี ช่วงประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัรา

ดอกเบ้ียช่วงอ่ืนนั้น มีแนวโนม้ราคาปิดท่ีผนัผวน แต่ความผนัผวนไม่มากนกั กล่าวคือ บางช่วงท่ีมี

การประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย มีค่าอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติเป็นบวกหรือราคา

ปิดของหลักทรัพย์เพิ่มข้ึน แต่บางช่วงค่าอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติเป็นลบหรือราคาปิดของ

หลกัทรัพยล์ดลง  

ดูจากกราฟท่ีแสดงอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติของหลักทรัพย์แต่ละรูป ค่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีผิดปกติในช่วงหลังประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ียมีความผนัผวน
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มากกว่าช่วงก่อนประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย ดงักล่าวคือ อตัราการข้ึนลงราคาปิด

ของหลกัทรัพยใ์นช่วงหลงัการประกาศมากกวา่ช่วงก่อนการประกาศ และราคาปิดของหลกัทรัพยมี์

แนวโนม้เพิ่มมากข้ึน แต่มีความผนัผวนรุงแรง บางช่วงหลงัจากประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัรา

ดอกเบ้ีย ราคาปิดของหลทัรัพยมี์การข้ึนลงสลบักนั แสดงวา่การเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย

มีผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของหลกัทพัยอ์ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  ซ่ึงสอดคล้องกบัผล

การศึกษาของ สิทธิพฒัน์ วิวฒัน์วานิช (2553:49 - 50) ท่ีพบว่าการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายมีผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์และเม่ือใส่ตวัแปรควบคุมต่างๆไดแ้ก่ 

การเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชนีัผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อตัรา

การเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนั ซ่ึงเป็นตวัแปรดา้นเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อหลกัทรัพยเ์ช่นกนั 

ผลลพัธ์ก็ยงัเหมือนเดิมคือ การเปล่ียนแปลงนโยบายนั้น มีผลกระทบเชิงลบต่อ ผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงัน้ี 

1. ช่วงก่อนวนัประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย แนะนาํให้ผูล้งทุนท่ีหวงัเก็ง

กาํไรซ้ือหลกัทรัพยใ์นช่วงน้ี สามารถขายไดก้าํไรตามท่ีตอ้งการในระยะเวลาไม่นาน สาํหรับผูล้งทุน

ได้ถือครองหลักทรัพย์อยู่ก่อนแล้ว ไม่ควรขายออกหลักทรัพย์ท่ีถือครองอยู่  เน่ืองจากราคา

หลกัทรัพยช่์วงน้ีตํ่า 

2. ช่วง ณ วนัท่ี 0 หรือวนัประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย สําหรับนกัลงทุนท่ี

หวงัเก็งกาํไรจากส่วนต่างการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ช่วงน้ีถือว่าเป็นช่วงท่ีน่าลงทุนมาก เพราะราคา

หลกัทรัพยมี์ทิศทางเพิ่มข้ึนในอนาคต 

3.  ช่วงหลงัวนัประกาศเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย แนะนาํให้ผูล้งทุนเฝ้าติดตาม

ราคาหลกัทรัพย์ในแต่ละวนั  ถ้า ณ วนัไหน ราคาหลกัทรัพย์สูงข้ึนตามท่ีคาดหวงั ให้ขายออก

หลกัทรัพยเ์พื่อเก็งกาํไร และ ณ วนัไหน ราคาหลกัทรัพยล์ดลง ให้ซ้ือหลกัทรัพยท์นัทีเพื่อเก็งกาํไร

ในอนาคต ตอ้งระมะระวงั ณ วนัท่ี 7 ถา้ ณ วนัท่ี 6 ราคาของหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัสูง ควรทาํ

การขายหลกัทรัพย ์เพื่อเก็งกาํไรและลดความเสียง 

5.3 ข้อเสนอในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรเลือกกลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอยู่ใน SSE 50 INDEX เช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีความสาํพนัธ์มากกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายอตัราดอกเบ้ีย เพื่อนาํมาเปลียบเทียบกบั

การศึกษาคร้ังน้ี ว่ากลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆจะมีอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายอตัราดอกเบ้ียแตกต่างกนัหรือไม่ 
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2. ควรเพิ่มเวลาช่วงหลงัการประกาศให้นานข้ึน เป็น 21 วนั หรือ 28 วนั เพื่อวิเคราะห์หลงั

การประกาศเวลา 1 เดือน หลกัทรัพยแ์ต่ละตวัมีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติเป็นอยา่งไรบา้ง  

3.ควรคาํนึงถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคาร เช่น ปัจจยัการเมือง ปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัทางจิตวทิยานกัลงทุน เป็นตน้ 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) สาขารังสิต ในเขตจังหวดัปทุมธานี 

(FACTORS AFFECTING CUSTOMERS’ SATISFACTION OF THANACHART 

BANK PUBLIC COMPANY LIMITED RANGSIT BRANCHIN PATHUM 

THANI) 

รังสินี มะเริงสิทธ์ิ1, ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) สาขารังสิต ในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) สาขารังสิต ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

โดยงานวิจยัช้ินน้ี ใชส้ถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ี

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) สาขารังสิตเท่านั้ น ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลตวัอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ไดจ้าํนวน 400 ราย 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ค่าสถิติแจกแจงความถ่ี (Frequencies) 

ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ 

S.D.) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ         

กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน ใช้สถิติ T-test , F-test ค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

Anova (One – Way Analysis of Variance)  ก า รวิ เค รา ะ ห์ถ ดถ อย พ หุ คู ณ  (Multiple Regression 

Analysis) ค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ     

โดยกาํหนดความเช่ือมัน่ท่ีระดบันัยสําคญัร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ซ่ึง

ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 อายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 

สถานภาพโสด จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 164 คน 

¹นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

²อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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คิดเป็นร้อยละ 41.0 อาชีพเป็นพนกังานเอกชน / ลูกจา้ง จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีรายได้

อยูร่ะหวา่ง 9,000-20,000 บาท จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 อายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 

สถานภาพโสด จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 164 คน    

คิดเป็นร้อยละ 41.0 อาชีพเป็นพนกังานเอกชน / ลูกจา้ง จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีรายได้

อยูร่ะหวา่ง 9,000-20,000 บาท จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ค่าเฉล่ียความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ  ดา้น

บุคคลและพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านราคา ตามลาํดบั 

ยกเวน้ ดา้นสถานท่ีและช่องทางการใหบ้ริการ ซ่ึงใหค่้าเฉล่ียความสาํคญัในระดบัมาก 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้่าเฉล่ีย

ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ยกเวน้ ดา้นกระบวนการให้บริการ และ

ดา้นระบบการใหบ้ริการ ซ่ึงใหค่้าเฉล่ียความสาํคญัในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ อนัได้แก่ อายุ ระดบั

การศึกษาสถานภาพ อาชีพและรายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 

ยกเวน้ เพศ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ และปัจจยัส่วนประสม

การตลาด อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กนัต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ยกเวน้ 

ดา้นสถานท่ีและช่องทางการใหบ้ริการ รวมทั้งดา้นบุคคลและพนกังาน 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขารังสิต 

 

Abstract 

 This research was carried out to study the factors affecting customers’satisfaction 

of Thanachart bank public company limited, Rangsit  Branch, Pathum Thani. The purposes of this 

research were to study the personal factors, the marketing mix factors, and the factors affecting 

satisfaction of customers thereof.  

 This was a quantitative research used only the customers of Thanachart bank's Rangsit 

Branch. The sample was selected by using  simple random sampling method wherein  the tools used 
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were questionnaires with Taro Yamane of 4 0 0  peoples.  Data were analyzed by using SPSS for 

windows program. The particular statistical values for analysis include the following:   

 Descriptive Analysis : frequencies, percentage, mean, S.D.;  

 Inferential Analysis : T-test, F-test, One – Way Analysis of Variance.;  

 Multiple Regression Analysis :  propagated error values for analyze the relation of any 

values by defining confidence significantly at 95 percent and error not more than 5 percent.    
 The data analysis results with respect to personal factors found that most samples are 

mostly female : 212 :53.0%, age  between 31-40 years old : 164 : 41.0%, status single : 222 : 

55.5%, education in Bachelor's degree: 164 : 41%, being business employee : 192 : 48.0%, and 

revenue  between 9,000 – 20,000 : 169 : 42.3%.  

 Regarding the services marketing mix factors, the majority of samples agree in the highest 

level involving promotion, products and services aspect, personnel and staff aspect, and service 

processing in physical features and prices , however, the service channels and place were still at 

high level.  

 The analysis results of satisfaction factors found that most samples give the highest level 

in average of service staff except the service processing and service system were at high level.  

 The hypothesis test result shown that the personal factors of customers including age, 

education, marriage status, occupation and incomes in difference have affected to the satisfaction 

level of customers except sex. The marketing mix factors i.e. promotion, products and services 

aspect, and service processing in physical features as well as prices in difference have affected to 

the satisfaction level of customers except service lines, place, personnel and staff aspects. 

 

Keyword : Satisfaction, Thanachart Bank Public Company Limited Rangsit Branch. 

 

บทที ่1 บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ในสถานการณ์ปัจจุบนั เกิดภาวะการแข่งขนัอย่าง

รุนแรง ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลให้เกิดการสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น การบริการจึงถือไดว้า่ เป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด เพื่อสร้างความโดดเด่น

ขององค์กร และความแตกต่างทางการแข่งขนัในตลาดธุรกิจแต่ละประเภท การบริหารจดัการ

หน่วยงานขององค์กรต่างๆ จากสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขนัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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อีกทั้ง ยงัมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานทั้งภายใน และภายนอก

องคก์ร ทาํใหส้ามารถทราบถึงความแตกต่างของแต่ละองคก์รแต่ละประเภทธุรกิจ บุคลากรในแต่ละ

หน่วยงาน หรือแต่ละบุคคลได ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ทางสถาบนัการเงินต่างๆ จึงตอ้งคน้หาวธีิการ และแนวทางการปฏิบติัท่ีจะสามารถทาํให ้

เกิดการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ อีกทั้ง ยงัตอ้งสามารถทาํให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลตอบแทน หรือผลกาํไรทางธุรกิจนั่นเองเพื่อสร้างความพึง

พอใจสูงสุดและสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) วิสัยทศัน์ คือ “การเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงิน

ครบวงจร มุ่งเนน้การสร้างสรรคค์วามเป็นเลิศให้แก่ผลิตภณัฑ์และบริการจากความร่วมมือของทุก

บริษทัภายในกลุ่มและสามารถตอบสนองทุกความตอ้งการทางการเงิน” ดงันั้น สามารถท่ีจะนาํผล

ของการศึกษาวิจยัท่ีได้ นาํไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ และเป็นแนวทางการวางแผน

การตลาด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ และสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์ร

สืบเน่ืองไปได ้

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลหาความแตกต่าง , เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดหาความสัมพนัธ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจหาความสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการ 

1.3 ตัวแปรทีศึ่กษา  ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล , ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และ 

  ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

1.4 สมมติฐานในการวิจัย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพและ

รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจ และปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์

และบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและช่องทางการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล

และพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีสัมพนัธ์กนั มีผลต่อความ

พึงพอใจ  

1.5 กรอบแนวความคิดในการวจัิยตัวแปรต้น (Independent Variables) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได ้

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและ

ช่องทางการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลและพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

กรอบแนวความคิดในการวจัิยตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขารังสิต ในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี 
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1.6 ขอบเขตในการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได ้, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี

และช่องทางการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลและพนกังาน ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นระบบการให้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ จะศึกษาเฉพาะลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

ในช่วงระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2558 เท่านั้น  

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อใชปั้จจยัส่วนบุคคลหาความแตกต่าง , เพื่อใชปั้จจยัส่วนประสม

ทางการตลาดหาความสัมพนัธ์ และเพื่อใชค้วามพึงพอใจหาความสัมพนัธ์ 

1.8 นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด หมายถึง ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและ

ช่องทางการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลและพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บ

การตอบสนองตามท่ีตนต้องการ ทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น หรือตรงกันข้าม หากความ

ตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั 

ธนาคารธนชาต หมายถึง ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

อนุญาต ได้แก่ การเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยั การเป็นนายหน้าประกนัชีวิต รวมถึงตวัแทน

สนบัสนุนการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและธุรกิจหลกัทรัพย ์

 

บทที ่2 แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ส่วนหน่ึงของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีลกัษณะและ

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํตวัแปรตน้ ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคล มาใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพื่อหาความแตกต่าง

ทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจบริการ มีผลต่อผูใ้ช้บริการ ซ่ึง

ผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรตน้ ของส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและ

ช่องทางการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลและพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และดา้นกระบวนการให้บริการ มาใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพื่อหาความสัมพนัธ์ทางดา้นปัจจยั

ส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
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2.3 ทฤษฎีความพึงพอใจ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรตาม ดา้นความพึง

พอใจ ไดแ้ก่ ดา้นระบบการใหบ้ริการ  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ มา

ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เพื่อหาความสัมพนัธ์ทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล และดา้นปัจจยัส่วนประสม

การตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 

2.4 ประวัติธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เดิมเป็นสถาบนัการเงินท่ีประกอบธุรกิจในช่ือ บริษทั

เงินทุน เอกชาติ จาํกดั(มหาชน) มีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู ่เลขท่ี 900 อาคารตน้สนทาวเวอร์  ถนนเพลิน

จิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ไดเ้ปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2545 ภายใต้

ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจาํกดัขอบเขตธุรกิจ หลงัจากนั้นได้รับใบอนุญาต

ประกอบการธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลงัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2547 ณ ปี พ.ศ. 

2558 ธนาคารมีขนาดของสินทรัพยเ์ป็นอนัดบัท่ี 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยเป็นผูน้าํตลาด

ด้านสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นําเสนอบริการทางการเงินท่ีครบวงจรผ่าน

เครือข่ายสาขากวา่ 600 แห่งทัว่ประเทศ 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ ตวัพนกังาน รองลงมาคือ การ

บริการ รองลงมาอีกคือ ตวัผลิตภณัฑ ์ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด สถานท่ี ผลตอบแทนท่ีจะได้รับ ตามลาํดบั จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจใน ตวั

ผลิตภณัฑข้ึ์นอยูก่บัการบริการดว้ยเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น จึงตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคควรให้ความสําคญัในการทาํธุรกรรมทางการเงิน ปัจจยัท่ีมี

ความสําคญัในการใช้บริการธนาคารจาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีต่างกันให้

ความสําคญักบัความพึงพอใจในการใช้บริการไม่ต่างกนั ส่วนผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพ และรายได้ท่ี

ต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนั 

 

บทที ่3 วธีิการดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา

รังสิต ในเขตจงัหวดัปทุมธานี เท่านั้น เน่ืองจากผูว้จิยั ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของประชากรกลุ่มน้ี มี

จาํนวนทั้งส้ิน 1,689 คนจากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1973 : 125) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95 และยอมใหเ้กิดระดบัความคลาดเคล่ือน

ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ี ร้อยละ 0.5 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการคาํนวณสูตรของ

ทาโร่ยามาเน่ คือ 399 ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็นจาํนวน 400 คน โดยใช้

วธีิการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
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3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป มีคาํถามทั้งหมด 6 ขอ้เป็นคาํถาม

แบบปลายปิด , ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีคาํถามทั้งหมด 7 ขอ้เป็นคาํถามแบบมาตรา

ส่วน โดยแต่ละคาํถามแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น และ

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัความพึงพอใจมีคาํถามทั้งหมด 9 ขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วน โดยแต่ละคาํถาม

แบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น 

3.3  การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ศึกษาขอ้มูลจากตาํรา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการ 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกาํหนดขอบเขตของการวจิยั และสร้างแบบสอบถามใน 

การวิจยั ให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจยั , ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร 

เพื่อกาํหนดขอบเขตและเน้ือหาแบบทดสอบ , รวบรวมขอ้มูลและเน้ือหาต่างๆ ท่ีได้จากเอกสาร 

งานวิจยัเพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้ทั้งหมด มาสร้างแบบสอบถาม , นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษา ให้ทาํการตรวจสอบและแนะนาํเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้

ถูกตอ้งและเหมาะสมก่อนนาํไปใช ้, นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบั

กลุ่มท่ีไม่ใช่ตวัอยา่ง 30 รายแลว้มาหาค่าความเช่ือมัน่ , วเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่จากแบบสอบถาม 

โดยใชว้ธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค อา้งอิงจาก สิน พนัธ์พินิจ (2547: 191) เพื่อหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา โดยค่าความเช่ือมัน่ท่ีสามารถนาํมาใชไ้ด ้และนาํแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่ม

ตวัอยา่ง 400 ราย 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัส่งจดหมายขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยทาํ

จดหมายจากโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตถึง ผูจ้ดัการธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา

รังสิต เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล และแจง้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ทาง

ธนาคารทราบ , แจกแบบสอบถามด้วยตนเองจาํนวน 400 ชุด ซ่ึงผูว้ิจยัได้ทาํการช้ีแจงให้ผูต้อบ

แบบสอบถามได้เข้าใจถึงวตัถุประสงค์ในการวิจยั ,  รวบรวมแบบทดสอบ , ประเมินจาํนวน

แบบสอบถามท่ีได้กลบัมาว่ามีความสมบูรณ์และมีจาํนวนครบตามท่ีได้ออกแบบไวคื้อ 400 ชุด 

หรือไม่ หากยงัไม่ครบจะตอ้งติดตามส่วนท่ีเหลือใหค้รบตามจาํนวนต่อไป 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจาํนวนขนาด

ตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน มีตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้ง 400 ชุด ท่ีไดท้าํการเก็บขอ้มูลมา นาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบถูกตอ้ง

แล้วมาทาํการลงรหัส ให้คะแนนตามเกณฑ์ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติเพื่อการประเมินผลขอ้มูล ซ่ึงใชโ้ปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูปเพื่อ

การวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS) รวมทั้งสถิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการทดสอบสมมติฐาน โดยการ
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วิจยัคร้ังน้ีใช้ระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 , ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา , ใช้การ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน และใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

 

บทที ่4 ผลการศึกษา 

4.1  ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

ตารางท่ี 1 จาํแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.0 และเป็นเพศชาย จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 

ตารางท่ี 2 จาํแนกตามอายุ พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปีจาํนวน 164 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ 21-30 ปี จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี 

จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ช่วงอาย ุ51 – 60 ปี จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตั้งแต่ 61 ปี

ข้ึนไป จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.5 ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 3 จาํแนกตามสถานภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 222 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.5 รองลงมาคือ สมรส จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 หยา่ จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อย

ละ 3.0 และหมา้ย จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 4 จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อย

ละ 22.8 ตํ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 อนุปริญญา / 

ปวส. จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และปริญญาโท จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 

ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 5 จาํแนกตามอาชีพ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 192 

คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือรับจา้งทัว่ไป / อาชีพอิสระ จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  

ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบัเจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.8 นกัเรียน /นกัศึกษา จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และอ่ืนๆ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.7 ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 6 จาํแนกตามรายไดส่้วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 9,001 – 20,000 

บาท จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 73 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.3 รายไดร้ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 รายไดน้้อย

กวา่หรือเท่ากบั 9,000 บาท จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 รายไดร้ะหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท 
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จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และรายไดต้ั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.2 ตามลาํดบั 

4.2  ส่วนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ตารางท่ี 7 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลายครบวงจร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 รองลงมาคือ มีความน่าเช่ือถือและ

ความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 ผลิตภณัฑ์มีคุณค่าและมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ตามลาํดบั 

ปัจจยัด้านราคา มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สินเช่ือมีการประเมินหลกัทรัพย์

ท่ีใกลเ้คียงหรือตํ่ากวา่หลกัทรัพยข์องคู่แข่งขนัในตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 รองลงมาคือ สินเช่ือมี

การประเมินหลกัทรัพยท่ี์คุม้ค่าคุม้ราคาและเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ผลิตภณัฑ์ประกนัภยั

และประกนัชีวิตแต่ละประเภทมีราคาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและ

ประกนัชีวิตแต่ละประเภทมีราคาท่ีใกลเ้คียงหรือตํ่ากว่าผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนัในตลาด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.14 ตามลาํดบั 

ปัจจยัด้านสถานท่ีและช่องทางการให้บริการ มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สาขามี

ช่องทางในการให้บริการท่ีเพียงพอ (เคาน์เตอร์บน  เช่น ฝาก-ถอน-โอน ฯลฯ) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31

รองลงมาคือ สาขามีช่องทางในการเสนอขายผลิตภณัฑ์ท่ีเพียงพอ (เคาน์เตอร์ล่าง เช่น เปิดบญัชี 

ฯลฯ) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 สาขามีทาํเลและท่ีตั้งท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และสาขามีท่ีจอด

รถท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มีระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการมีความ

เช่ียวชาญในการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 รองลงมาคือ มีการ

โฆษณาตามส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31

และมีการจดัโปรโมชัน่ใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ตามลาํดบั 

ปัจจยัด้านบุคคลและพนักงาน มีระดับความสําคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการมี

ความรู้ในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 รองลงมาคือ ผูใ้ห้บริการมีความชํานาญในการ
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ปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ผูใ้หบ้ริการมีอธัยาศยัท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และผู ้

ใหบ้ริการมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ตามลาํดบั 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สาขามีอุปกรณ์

ใชป้ฏิบติังานอยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 รองลงมาคือ สาขามีการออกแบบแปลกใหม่กวา่

สาขาอ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 สาขาจดัสถานท่ีเพื่อให้บริการอยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20

และสาขาจดัท่ีนัง่ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การใหบ้ริการมี

ความรวดเร็วทนัใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 รองลงมาคือ การให้บริการมีมาตรฐานการปฏิบติังานมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 การให้บริการท่ีดีและน่าประทบัใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และการให้บริการมี

ความถูกตอ้งครบถว้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ตามลาํดบั 

4.3 ส่วนที ่3 ปัจจัยความพงึพอใจ 

ตารางท่ี 8 ด้านระบบการให้บริการ มีระดับความสําคญัอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีประโยชน์ต่อ

ผูใ้ชบ้ริการเม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีความเหมาะสมของเง่ือนไขใน

การให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 รองลงมาคือ มีความเพียงพอและทัว่ถึงในการให้บริการ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ตามลาํดบั 

ดา้นกระบวนการให้บริการ มีระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด ได้แก่ มีความรวดเร็วในการ

ให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 รองลงมาคือ มีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 

และมีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ตามลาํดบั 

ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.37 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพ

และมีมารยาทท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 รองลงมาคือ ผูใ้ห้บริการมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.38 และผูใ้หบ้ริการเอาใจใส่และสนใจผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ตามลาํดบั 

4.4  ส่วนที ่4 วเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจ  

ตารางท่ี 9 จาํแนกตามเพศ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตาม

เพศ คือ เพศท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการทั้งในด้านระบบการ

ใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
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ตารางท่ี 10 จาํแนกตามอาย ุพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตาม

อาย ุคือ อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทั้งในดา้นระบบการใหบ้ริการ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตารางท่ี 11 จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

จาํแนกตามระดบัการศึกษา  คือ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ ดา้นกระบวนการให้บริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่ไม่มีผลต่อดา้นระบบการ

ใหบ้ริการและดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 

ตารางท่ี 12 จาํแนกตามสถานภาพ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 

จาํแนกตามสถานภาพคือ สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทั้งใน

ดา้นระบบการให้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 

ตารางท่ี 13 จาํแนกตามอาชีพ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนก

ตามอาชีพ คือ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งในดา้นระบบการ

ใหบ้ริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตารางท่ี 14 จาํแนกตามรายได ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนก

ตามรายได ้คือ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งในดา้นระบบการ

ใหบ้ริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตารางท่ี 15 ดา้นระบบการให้บริการ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นระบบการ

ให้บริการ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่ไม่มีผลต่อ

ปัจจยัดา้นสถานท่ีและช่องทางการใหบ้ริการ กบัปัจจยัดา้นบุคคลและพนกังาน  

ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและความพึงพอใจในดา้นระบบ

การใหบ้ริการ พบวา่ ปัจจยัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นระบบการใหบ้ริการท่ีแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตารางท่ี 17 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในด้าน

กระบวนการให้บริการ คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบุคคลและพนกังาน ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและความพึงพอใจในด้าน

กระบวนการให้บริการ พบว่า ปัจจัยท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านกระบวนการ

ใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 19 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นเจา้หนา้ท่ี

ผูใ้ห้บริการ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบุคคลและพนกังาน 

และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตารางท่ี 20 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัและความพึงพอใจในดา้นเจา้หนา้ท่ี       

ผูใ้ห้บริการ พบวา่ ปัจจยัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการท่ีแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 การสรุปผล ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.0 และเป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 47.0 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปีคิด เป็นร้อยละ 41.0 และมีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อย

ละ 55.5 มกัมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.0 และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

/ ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 48.0 ซ่ึงมีรายไดส่้วนบุคคลระหวา่ง 9,001 – 20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 42.3 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีระดับ

ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด 

ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลายครบวงจร มีความน่าเช่ือถือและความปลอดภยั ผลิตภณัฑ์มี

คุณค่าและมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นราคามีระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้น

ท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ สินเช่ือมีการประเมินหลักทรัพย์ท่ีใกล้เคียงหรือตํ่ากว่า

หลักทรัพย์ของคู่แข่งในตลาด สินเช่ือมีการประเมินหลักทรัพย์ท่ีคุ ้มค่าคุ้มราคาและเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและประกนัชีวติแต่ละประเภทมีราคาท่ีเหมาะสม และผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและ

ประกนัชีวติแต่ละประเภทมีราคาท่ีใกลเ้คียงหรือตํ่ากวา่ผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัในตลาด ตามลาํดบั 

ปัจจยัด้านสถานท่ีและช่องทางการให้บริการมีระดับความสําคญัอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สาขามีช่องทางในการใหบ้ริการ

ท่ีเพียงพอ (เคาน์เตอร์บน เช่น ฝาก-ถอน-โอน ฯลฯ) สาขามีช่องทางในการเสนอขายผลิตภณัฑ์ท่ี

เพียงพอ (เคาน์เตอร์ล่าง เช่น เปิดบญัชี ฯลฯ) สาขามีทาํเลและท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และสาขามีท่ีจอดรถท่ี

เพียงพอต่อความตอ้งการ ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการมีความเช่ียวชาญในการให้ข้อมูล

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคาร มีการโฆษณาตามส่ือต่างๆ มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง และมีการ

จดัโปรโมชัน่ใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ตามลาํดบั 
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ปัจจยัดา้นบุคคลและพนกังานมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ด้านท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ผูใ้ห้บริการมีความรู้ในการปฏิบัติงาน ผู ้

ใหบ้ริการมีความชาํนาญในการปฏิบติังาน ผูใ้หบ้ริการมีอธัยาศยัท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริการ และผูใ้หบ้ริการมี

ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สาขามีอุปกรณ์ใชป้ฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

สาขามีการออกแบบแปลกใหม่กวา่สาขาอ่ืน สาขาจดัสถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม และสาขาจดั

ท่ีนัง่ไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ด้านท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด ได้แก่ การให้บริการมีความรวดเร็วทนัใจ การ

ให้บริการมีมาตรฐานการปฏิบติังาน การให้บริการท่ีดีและน่าประทบัใจ และการให้บริการมีความ

ถูกตอ้งครบถว้น ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัความพึงพอใจ ดา้นระบบการให้บริการ มีระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสําคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ

เม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความเหมาะสมของเง่ือนไขในการให้บริการ 

และมีความเพียงพอและทัว่ถึงในการใหบ้ริการ ตามลาํดบั 

 ดา้นกระบวนการให้บริการ มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีความรวดเร็วในการให้บริการ มีความปลอดภยั

และน่าเช่ือถือ และมีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ตามลาํดบั 

 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพและมารยาทท่ีดี ผูใ้หบ้ริการ

มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และผูใ้หบ้ริการเอาใจและสนใจผูใ้ชบ้ริการ ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 4 วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 

จาํแนกตามเพศ คือ เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทั้งใน

ดา้นระบบการใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  

จาํแนกตามอาย ุคือ อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทั้งในดา้น

ระบบการใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 
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จาํแนกตามระดบัการศึกษา คือ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อด้านกระบวนการ

ใหบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่ไม่มีผลต่อดา้นระบบการใหบ้ริการและดา้นเจา้หนา้ท่ี

ผูใ้หบ้ริการ  

จาํแนกตามสถานภาพ คือ สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการ ทั้ งในด้านระบบการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้

ใหบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

จาํแนกตามอาชีพ คือ อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ ทั้ง

ในด้านระบบการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จาํแนกตามรายได ้คือ รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทั้ง

ในด้านระบบการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นระบบการให้บริการ 

คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่ไม่มีผลต่อปัจจยัด้าน

สถานท่ีและช่องทางการใหบ้ริการ และ ปัจจยัดา้นบุคคลและพนกังาน 

ปัจจยัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นระบบการให้บริการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นกระบวนการให้บริการ คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดาน

บุคคลและพนกังาน ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ปัจจยัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการ

บริการ ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นบุคคลและพนกังาน และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ปัจจยัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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5.2 การอภิปรายผล  

ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของ เบเรลสัน และสไต

เนอร์ (Berelson. &Steiner. 224)  

สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของ ฟิลลิป คอ็ตเล่อร์ (Philip Kotler)   

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความพึงพอใจของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2537) 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณัชพล เดชรอด (2556) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาลาํปาง จงัหวดั

ลาํปาง 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชยัมงคล กนัทะมูล (2556) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใหบ้ริการ ของธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก  

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี 

ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ – กระทรวง

สาธารณสุข 

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ นันทนิต ชัยวรรณ์ (2554) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ืออเนกประสงค์ ของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จินดาพร บทสูงเนิน (2554) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจงัหวดันครราชสีมา  

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กนกวรรณ เหมือนโคว ้(2550) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ความพึง

พอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูบางบอน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิไลลักษณ์  สุรรณศกัด์ิชัย (2549) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการผ่านทางธนาคารอตัโนมติัของ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จาํกดั 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วาสนา รักเจียม (2548) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา้ 

5.3 ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในเร่ืองราคา ธนาคารควรมีการ

วางแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและประกนัชีวิตแต่ละประเภทของธนาคาร มีราคาท่ี
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เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์และผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและประกนัชีวติแต่ละประเภทของธนาคาร มีราคา

ท่ีใกลเ้คียงหรือตํ่ากวา่ผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัในตลาด เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัต่อ

ระดบัความพึงพอใจในเร่ืองปัจจยัด้านราคา เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในเร่ืองสถานท่ีและ

ช่องทางการใหบ้ริการ ธนาคารควรมีการวางแผนกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัสาขามีทาํเลและท่ีตั้ง ท่ีเหมาะสม 

และสาขามีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

สาํคญัต่อระดบัความพึงพอใจในเร่ืองปัจจยัดา้นสถานท่ีและช่องทางการใหบ้ริการ และเพื่อใหลู้กคา้

เกิดความพึงพอใจในเร่ืองลกัษณะทางกายภาพ ธนาคารควรมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบัสาขาจดั

ท่ีนั่งสําหรับผูใ้ช้บริการได้อย่างสะดวกสบายและเหมาะสม เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

สาํคญัต่อระดบัความพึงพอใจในเร่ืองปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจยัความพึงพอใจ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในเร่ืองระบบการให้บริการ ธนาคาร

ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมของเง่ือนไข ซ่ึงผูใ้ห้บริการมีต่อผูใ้ช้บริการ 

ความเพียงพอและครอบคลุมพื้นท่ีหรือกลุ่มบุคคลต่างๆไดอ้ยา่งทัว่ถึง ในการให้บริการ ประโยชน์

ต่อผูใ้ช้บริการ , มีความยุติธรรม , มีความก้าวหน้าและการพฒันาของระบบบริการท่ีผูใ้ช้บริการ

ไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญั 

ต่อระดบัความพึงพอใจในเร่ืองระบบการให้บริการ และเพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในเร่ือง

กระบวนการให้บริการ ธนาคารควรมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบัความสะดวกและง่ายในการ

ติดต่อขอรับบริการของผูใ้ชบ้ริการ ความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ ซ่ึงเกิดจากกระบวนการให้บริการ 

แก่ผูใ้ชบ้ริการเน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัต่อระดบัความพึงพอใจในเร่ืองกระบวนการ

ใหบ้ริการ 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาจากประชากรในพื้นท่ีใกลเ้คียงดว้ย เช่น 

สาขาถนนรังสิต –ปทุมธานี , สาขาคลองหลวง , สาขาส่ีมุมเมือง , สาขาปทุมธานี , สาขาลาํลูกกา , 

สาขานวนคร , สาขารังสิตคลอง 3 , สาขาห้าแยกปากเกร็ด , สาขาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี สาขา

ในห้างสรรพสินค้า จงัหวดัปทุมธานี เพราะจะทาํให้ได้รับข้อมูลและสมบูรณ์มากข้ึนและควร

ทาํการศึกษาแยกจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้บริการธนาคารธนชาต สาขารังสิตและไม่เคยใช้บริการ

ธนาคารธนชาต เพื่อทราบความแตกต่างและความตอ้งการของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขารังสิต ในเขตจงัหวดัปทุมธานีอนัจะเป็นประโยชน์

ในการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการของธนาคารไดดี้ยิง่ข้ึน  
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การใช้ชีวติกบั “สังคมก้มหน้า”ของวยัรุ่นไทย  กรณศึีกษา โรงเรียนสอยดาววทิยา 

จังหวดัจันทบุรี 

Teenager Lifestyle of "Social Ignorism", case study of Soidaowittaya School, 

Chantaburi 

วาสนา  รอดมณี1, ฉตัรวรัญ  องคสิงห์2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

 การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจยักาํหนดด้านพฤติกรรมการใช้

โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน  อนันาํไปสู่ปัญหา “สังคมกม้หนา้” ของเยาวชนไทย   เพื่อศึกษาการใช้

เวลาของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน  เพื่อประเมินผลกระทบในดา้น

ลบและดา้นบวก  และหาแนวทางการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหา “สังคมกม้หน้า” 

ให้กบัเยาวชนไทย  ซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์

เชิงลึก โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสอยดาววิทยา 

จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน  10 คน การศึกษาคร้ังใชก้ารสัมภาษณ์ และนาํมาวเิคราะห์ 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสามาร์ทโฟนทุกคน โดยส่วนมากมี

โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนคนละ 1 เคร่ือง โดยราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 5,001 – 10,000 บาท โดยยี่ห้อ

ส่วนมากคือ Samsung  เน่ืองจากเป็นยี่ห้อท่ีมีขายทัว่ไปตามทอ้งตลาด มีราคาไม่แพง และสามารถ

ตอบโจทยก์ารใชง้านให้กลุ่มตวัอยา่งอีกดว้ย โดยส่วนมากจะใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนในการ

เขา้แอปพลิเคชัน่ และใชใ้นการลงรูป ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช ้คือ ตนเองและเพื่อน และ

ใชส้มาร์ทโฟนทุกวนัโดยเฉล่ียมากกวา่วนัละ 6 ชัว่โมง มีการพกโทรศพัทส์มาร์ทโฟนไปทุกท่ี และ

เล่นตลอดเวลา  ผลกระทบดา้นบวกจากการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน คือ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารระหว่างบุคคลทั้งระยะใกล้และไกล ใช้ค้นหาข้อมูลท่ีตอ้งการ ติดตามข่าวสารท่ีสนใจ 

สามารถพกพาไปใชง้านไดทุ้กท่ีและทุกเวลา นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือนาํทางดว้ยระบบจีพีเอส  

ผลกระทบทางดา้นลบ คือ หากใช้นานจนเกินไปอาจทาํให้เกิดปัญหาดา้นสุขภาพ และปัญหาดา้น

สุขภาพจิต เม่ือมีความตอ้งการครอบครองอาจทาํให้เกิดปัญหาดา้นวตัถุนิยม ปัญหาการลกัทรัพย ์

และปัญหาทางสังคม 

 
1ปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ  สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากการวเิคราะห์ตามทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์จะพบวา่กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่น

ลาํดบัขั้นความตอ้งการท่ี 3 และ 4 คือ มีความตอ้งการทางสังคมและมีความตอ้งการการยอมรับนบั

ถือและเห็นวา่ตวัเองมีคุณค่าทางสังคม  เน่ืองจากมีการอยูก่บัโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนทาํให้มีการ

พบปะกันน้อยลง จึงทําให้มีปฏิสัมพันธ์ท่ีลดน้อยลง มีความอดทนต่อการรอคอยน้อยลง 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ก็นอ้ยลง 

 

คําสําคัญ: สังคมกม้หนา้, พฤติกรรม, การจูงใจ 

  



 

วารสารการวจิัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่4 ฉบับที ่1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

248 Journal of Business Research and 

Administration 

Abstract 

Independent study is the purpose is to study the behavior of students use a mobile smart 

phone leading to problems “Social Ignorism “of youth Thailand. For to study the use of smart 

phones by students. And to assess the impact of the negative and positive aspects. And guidelines 

for effective troubleshooting. “Social Ignorism” to the youth Thailand. That the qualitative research 

the questionnaires are used in -depth interviews .The sample used in this study are students at 

Mathayom 5  of Soydowvitaya School. Chantaburi amount 10 people. The study used interviews 

and analysis. 

Results of the study showed that a sample has been used mobile phones, smartphones can 

be anyone. Most mobile smart phones are mobile phone ones, each one by the average price stood 

at 5001-10000 baht by most brands is Samsung because it is a brand that is sold on the market. 

There are inexpensive and can be used to for requirement of sample. Most will use mobile phone 

Smartphone in the applications, and the use of take photographs. Who has influence in the decision 

to choose a friend and use their smartphones every day, an average of more than six hours per day 

with a telephone, smart phone, go anywhere and play at any time. Positive side effect from using a 

telephone, smart phone is used as a tool for communication between people, both near and far. Find 

the information you need. Announcements of interest can carry to anywhere and at any time. It is 

also used as a navigation tool with a GPS system. Negative side effects from the use of telephone, 

smart phone is using too long can cause health problems and mental health problems. When there 

is a demand for possession may cause the top object. The problem of social problems and the thief 

From an analysis of the theoretical stage of Maslow needs. It was found that a sample is in 

stage 3 and 4 requirements are there to the social acceptance, respect, and saw that they are 

important to the social. The handset is a makes the encounter diminishing. It has fewer interactions. 

Have less patience to wait. The ability to control mood is less. 

 

Keywords: Social Ignorism, Behavior, Motivation 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นโทรศพัท์มือถือได้เขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนินชีวิตมากข้ึน

เน่ืองจากความต้องการและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูค้นในยุคปัจจุบนัทั้งทางด้านการ

ทาํงาน ดา้นความสะดวกสบายและดา้นความบนัเทิง จึงทาํให้โทรศพัทมื์อถือถูกพฒันารูปแบบและ

คุณสมบติัต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามยุคสมยัและกา้วทนัเทคโนโลยี โดยมีการพฒันาให้มีหนา้ท่ีใชง้าน

ท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการพูดคุยโทรศพัท์ระหว่างกัน การส่งข้อความสั้ น (SMS) การส่ง

ข้อความรูปภาพ (MMS) แต่ยงัรวมความสามารถทางด้านการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไว้ใน

โทรศพัทมื์อถือดว้ย เพื่อทาํการส่งขอ้มูลผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การสนทนาผา่น

โปรแกรมสนทนาออนไลน์ (Instant Chat) การเขา้เวบ็ไซต์ต่าง ๆ หรือ การเขา้เวบ็เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ และใชเ้พื่อความบนัเทิง เช่น เล่นเกม ฟังเพลง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถดาวน์โหลด

โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันต่าง ๆ มาไวใ้นโทรศพัท์มือถือได้ โดยจะเรียกโทรศพัท์มือถือท่ีมี

ความสามารถดงักล่าวน้ีวา่ “สมาร์ทโฟน” 

ซ่ึงในยุคปัจจุบนัน้ี การใช้ชีวิตประจาํวนักบัคนครอบครัว  อาจสังเกตเห็นคนรอบขา้งท่ี

มกัจะกม้หน้าอยู่กบัหน้าจอสมาร์ทโฟนของตวัเองกนัแทบทั้งส้ิน จึงทาํให้เกิดศพัท์บญัญติัใหม่ใน

โลกออนไลน์ช่ือวา่ ’สังคมกม้หนา้“ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีผลกระทบอยูไ่ม่นอ้ย  “สังคมกม้หนา้” 

เป็นศพัทท่ี์คุน้หูกบัทุกคนเป็นอยา่งดี และปฏิเสธไม่ไดว้า่มีทั้งผลดีและผลเสียกบัพฤติกรรมในสังคม 

กล่าวคือ พฤติกรรมของคนในสังคมท่ีมีความหมกมุ่นอยู่กบัเทคโนโลยีเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 

และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ เทคโนโลยีเหล่าน้ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดดี้ เช่น ใชท้าํงาน สืบคน้ขอ้มูล 

โทรศพัท ์กลอ้งถ่ายรูป เป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถส่งไดท้ั้งภาพและเสียง รู้สึกสนุก เพลิดเพลินใจ 

แต่ในขณะเดียวกนั ผลกระทบในทางลบท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยส่วนมากสามารถสังเกตเห็นไดบ้น

รถไฟฟ้า รวมถึงสถานท่ีสาธารณะทุกแห่ง เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตามทอ้งถนน ฯลฯ เน่ืองจาก

สมาร์ทโฟน ไดดึ้งความสนใจจากส่ิงต่างๆ รอบตวัไปจนหมด ทุกคนต่างกม้หนา้กม้ตาเสียเวลาไป

กบัส่ิงน้ี จนทาํให้ขาดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนรอบขา้ง ไม่มีใครสนใจใคร จนกลายเป็น “สังคมกม้

หน้า” ท่ีเราไดย้ินกนัจนคุน้หูและเห็นภาพเหล่าน้ีจนชินตา นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน

สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ได้แก่ การเกิดปัญหาน้ิวล็อค อาการปวดหลังหรือต้นคอ 

เน่ืองจากการก้มเป็นเวลานาน ปัญหาทางสายตาท่ีเกิดจากการเพ่งมองมากเกินไป หรือปัญหา

ทางดา้นจิตใจ คือ ก่อให้เกิดความหมกมุ่นกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากเกินไป จนก่อให้เกิดปัญหาในการ

ส่ือสาร การเกิดปมดอ้ยในเด็กท่ีพ่อแม่ฐานะไม่ดี เป็นปมดอ้ยเวลาเห็นเพื่อนๆใช้สมาร์ทโฟน เด็ก

หลายคนมกัมีค่านิยมท่ีผิดๆกบัการใช้โทรศพัท์ราคาแพง จนเกิดปัญหาสังคม เช่น การโจรกรรม 

การคา้ประเวณี เพื่อจะไดมี้เงินไปซ้ือโทรศพัท ์เป็นตน้ 
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จากปัญหาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ปัญหาเด็กท่ีมีพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟน ติดพฤติกรรมการ

กม้หนา้ลงมองแต่โทรศพัท ์ซ่ึงพบไดบ้่อยในสังคมไทยในปัจจุบนั จึงสมควรเร่งแกไ้ขปัญหาน้ี โดย

วิธีหน่ึงก็คือการศึกษาถึงสาเหตุของการมีพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนของเยาวชน  การติดสมาร์ท

โฟนมาจากหลายสาเหตุท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ไดแ้ก่ การเล้ียงดูในครอบครัว มกัพบบ่อยในครอบครัวท่ี

เล้ียงดูเยาวชนโดยไม่ฝึกวินยั ตามใจ ขาดกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนั ทาํให้เยาวชนดงักล่าวเกิดความเหงา 

เบ่ือหน่าย จึงหากิจกรรมอ่ืนทาํเพื่อให้ตวัเองสนุก พอ่แม่อาจไม่มีเวลาดูแลลูก ลูกจึงใชส้มาร์ทโฟนท่ี

มีทั้งเกม เพื่อน เร่ืองราวบนัเทิงต่างๆมากมาย เสมือนเป็นพี่เล้ียงดูแลแทน หรือปัญหาในตวัเด็กเอง 

เช่น เด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์และสังคม  เขา้กบัเพื่อนไม่ได ้จึงใชส้มาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองช่วยแกไ้ข

ปัญหา  ซ่ึงครอบครัวนบัว่ามีส่วนสําคญัท่ีจะช่วยให้การติดสมาร์ทโฟนของเยาวชนลดลงได ้หากรู้

หลกัการดูแลควบคุมบุตรหลานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพราะเป็นการดูแลตั้งแต่ การใชค้วามรัก 

ความเขา้ใจในครอบครัว ซ่ึงครอบครัวเป็นพื้นฐานสุขภาพท่ีดีของสังคม และเป็นหัวใจสําคญัของ

การแกไ้ขปัญหาสังคมกม้หนา้ ในเยาวชนไทย 

ดังนั้ นในการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมจึงควรมุ่งแก้ไขท่ีการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีใน

ครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บิดามารดาหรือผูป้กครองควรมีบทบาทต่อการแกไ้ขปัญหาสังคมกม้

หน้าของเยาวชนเน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความใกลชิ้ด และมีอิทธิพลต่อเยาวชนมากท่ีสุด เน้นการสร้าง

ทกัษะการส่ือสารท่ีถูกตอ้งในครอบครัว โดยเนน้ความใกลชิ้ดสนิทสนมท่ีดีจะช่วยให้เกิดการเช่ือฟัง 

การยอมรับกนั การมีเหตุผล และ กิจกรรมภายในครอบครัวท่ีมีความเพลิดเพลิน ความสุขใจ จะดึง

ไม่ใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรม สังคมกม้หนา้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัญหา“สังคมก้ม

หนา้”ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัวและการใช้ชีวิตประจาํวนัอยา่งไร? การศึกษาน้ีตระหนกั

ถึงความสําคญัของสถาบนัครอบครัว ซ่ึงครอบครัวเปรียบเสมือนเบา้หลอมคุณภาพของเยาวชน 

ดงันั้นหากมีปัญหาใดท่ีจะส่งผลกระทบ เราจึงควรให้ความสําคญัและเตรียมพร้อมในการรับมือหา

แนวทางและการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหา “สังคมกม้หน้า” ให้กบัเยาวชนไทย

ต่อไป 

แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วข้อง 

1. พฤติกรรมมนุษย์ (Human Behaviors)  พฤติกรรม (behavior) หมายถึง กิริยาอาการ

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยห์รือท่ีมนุษยไ์ดแ้สดง หรือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยเ์ม่ือไดเ้ผชิญกบัส่ิงเร้า 

พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ อาจจะจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. พฤติกรรมท่ีไม่สามารถควบคุมไดเ้รียกวา่ เป็นปฏิกิริยาสะทอ้น เช่น การสะดุง้เม่ือถูกเข็ม

แทง การกระพริบตา เม่ือมีส่ิงมากระทบกบัสายตา ฯลฯ 
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2. พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจดัระเบียบได ้เน่ืองจากมนุษยมี์สติปัญญา และอารมณ์ 

(EMOTION) เม่ือมีส่ิงเร้ามากระทบ สติปัญญาหรือารมณ์ จะเป็นตวัตดัสินวา่ ควรจะปล่อยกิริยาใด

ออกไป ถ้าสติปัญญาควบคุมการปล่อยกิริยา เราเรียกว่าเป็นการกระทาํตามความคิดหรือ ทาํด้วย

สมอง แต่ถา้อารมณ์ควบคุมเรียกวา่ เป็นการทาํตามอารมณ์ หรือปล่อยตามใจ นกัจิตวิทยาส่วนใหญ่

เช่ือว่า อารมณ์มีอิทธิพลหรือพลงัมากกว่าสติปัญญา ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุ์กคนยงัมีความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ทาํใหพ้ฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามความรู้สึกและอารมณ์เป็นพื้นฐาน 

 2. การจูงใจ (Motivation) การจูงใจ หมายถึง การนาํเอาปัจจยัต่าง ๆ มาเป็นแรงผลกัดนัให้

บุคคลแสดง พฤติกรรมออกมาอยา่งมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการ ดงันั้นผู ้

ท่ีทาํหน้าท่ีจูงใจ จะต้องค้นหาว่าบุคคลท่ีเขาต้องการจูงใจ มีความต้องการหรือมีความคาดหวงั

อยา่งไร มีประสบการณ์ ความรู้ และทศันคติในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งไร แลว้พยายามดึงเอาส่ิงเหล่านั้นมา

เป็น แรงจูงใจ ในการแสดงพฤติกรรม หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ พฤติกรรมส่วนใหญ่มกัจะ

มีแนวทางมุ่งไปยงัเป้าหมายท่ีสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบั การสนองความตอ้งการพื้นฐานทางกายให้

สมดงัความตอ้งการนั้น ๆ เช่น มนุษยมี์ความตอ้งการทางร่างกาย ทาํให้ตอ้ง กิน นอน ขบัถ่าย ฯลฯ 

อยูต่ลอดเวลา และคนเราจะมีวิธีการในการท่ีหาวิธีสนองความตอ้งการเหล่านั้น การศึกษาเร่ืองของ

การจูงใจ จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะช่วยให้เราไดเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรม และวิธีการในการสร้างหนทางเพื่อ

เปล่ียนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 

4. ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’s Hierachy of Needs) มาสโลวก์ล่าวว่า มนุษยเ์ราทุกคน

ต่างพยายามด้ินรนเพื่อต่อสู้สู่จุดมุ่งหมายของตนเอง แต่ เน่ืองจากการท่ีมนุษยมี์ความแตกต่างกนั 

ฉะนั้นการท่ีจะได้รับการตอบสนองถึงขั้นไหนย่อมข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล ลาํดบัขั้น

ความตอ้งการพื้นฐานของมาสโลว ์สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นระดับความต้องการปัจจยั 

พื้นฐานของมนุษย ์ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 อาหาร เคร่ืองนุ่งห่มเส้ือผา้ ยารักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั 

ขั้นท่ี 2 ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย (Security and Safety Needs) เช่น 

ปราศจากการประสบอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย เศรษฐกิจตกตํ่า การถูกข่มขู่จากบุคคลอ่ืน 

และการถูกโจรกรรมทรัพยสิ์น เป็นตน้  

ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการการยอมรับการเขา้เป็น

สมาชิก การใหค้วามรัก การใหอ้ภยั และความเป็นมิตร เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการการยอมรับนบัถือและเห็นวา่ตนเองมีคุณค่าต่อสังคมมาสโลว ์ไดใ้ห้

ความหมายไว ้2 ประการ คือ  ประการท่ี 1 ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ  และ ประการท่ี 2 ความ

ตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการมีช่ือเสียง 
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ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการความสาํเร็จ (Actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุดของ

มนุษย ์เป็นความพยายามของมนุษยท่ี์จะให้บุคคลอ่ืนยอมรับนบัถือตนเองรวมกบัความตอ้งการและ

ความสาํเร็จของตนเอง ซ่ึงมาสโลวเ์รียกวา่ ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs)  

  

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยักาํหนดด้านพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน อนันาํไปสู่

ปัญหา “สังคมกม้หนา้” ของเยาวชนไทย 

2. เพื่อศึกษาการใชเ้วลาของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 

2. เพื่อประเมินผลกระทบในด้านลบและด้านบวก และหาแนวทางการปฏิบัติ ท่ี มี

ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหา “สังคมกม้หนา้” ใหก้บัเยาวชนไทย 

 

3. การดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง การใชชี้วิตกบั “สังคมกม้หนา้”ของวยัรุ่นไทยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรม

การใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน อนันาํไปสู่ปัญหา “สังคมกม้หนา้” ซ่ึงจะส่งผลต่อความสัมพนัธ์

ในครอบครัวและการใชชี้วิตประจาํวนัของเยาวชนไทย   ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ไดแ้บ่งวธีิการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 วธีิ คือ การศึกษาจากเอกสาร และการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มประชากร ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์นกัเรียน

ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  5  โ ร ง เ รี ย น ส อ ย ด า ว วิ ท ย า  จั ง ห วัด จั น ท บุ รี  จ ํ า น ว น ทั้ ง ส้ิ น  

10 ท่าน เพื่อมาวเิคราะห์ขอ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

3.1 ข้ันตอนการศึกษา 

 1. รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์และทาํแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 

 2. รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น ผลงานวิชาการ การวิจยั การวิเคราะห์ผล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ การหาตวัอยา่งประกอบท่ีมีปรากฏในส่ือออนไลน์  

 3. นําข้อมูลขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีได้ มาวิเคราะห์ จากแนวคิดทฤษฎีความตอ้งการ

พื้นฐานของมาสโลว ์เพื่อสังเคราะห์ขอ้มูลในเร่ืองสาเหตุของพฤติกรรมการใช้งานโทรศพัท์มือถือ

สมาร์ทโฟน อนัเป็นเหตุทาํใหเ้กิดปัญหาสงัคมกม้หนา้ ในเยาวชนไทย 

 4. วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในเร่ืองการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนในเด็กวยัรุ่น โดย

วิเคราะห์ในเร่ืองพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  การใช้เวลาในการใช้

โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน และการจดัสรรเวลาในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน  ทาํให้ทราบ
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ถึงความเหมาะสม  ความสําคญัในการจดัสรรเวลาและการใช้โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนของ

เยาวชนไทย 

 5. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูป้กครองท่ีมีปัญหาบุตรหลานติดใช้

โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ซ่ึงช่วยให้เขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาหรือพฤติกรรมดงักล่าว ทั้งน้ีรวม

ไปถึงแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเยาวชนท่ีกม้หน้าเล่นแต่โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 

โดยไม่สนใจส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง 

 3.2 วธีิวเิคราะห์ 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มากับแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้อง แล้วนํามาสรุปโดยอ้างอิงตาม

แนวคิดทฤษฎีความตอ้งการพื้นฐานของมาสโลว ์ 

 2. เสนอแนวความคิดและปัญหา สาํหรับการคน้ควา้วจิยัต่อไป  

 

4. ผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง การใชชี้วิตกบั “สังคมกม้หนา้”ของวยัรุ่นไทยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรม

การใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน อนันาํไปสู่ปัญหา“สังคมกม้หนา้” ซ่ึงจะส่งผลต่อความสัมพนัธ์

ในครอบครัวและการใชชี้วิตประจาํวนัของเยาวชนไทย   ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ไดแ้บ่งวธีิการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 วธีิ คือ การศึกษาจากเอกสาร และการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มประชากร ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์นกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสอยดาววิทยา จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวนทั้งส้ิน 10 ท่าน เพื่อมาวิเคราะห์

ขอ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา (ในวารสารน้ีขอยกตวัอยา่งจาํนวน 5 ท่าน) 

 4.1 ประวตัิของผู้ให้ข้อมูล 

กรณศึีกษาที ่1 

 นางสาว (ก.) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสอยดาววทิยา จงัหวดัจนัทบุรี อาย ุ17 ปี  

ท่ีอยู ่30 ม.10 ต.หนองตาคง อ.โป่งนํ้าร้อน จ.จนัทบุรี 22140. แผนการเรียนวทิยฯ์ – คณิตฯ ระดบัผล

การเรียนเทอมล่าสุดเฉล่ียอยู่ท่ี 3.15 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวจาํนวนทั้งส้ิน 5 คน รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อวนั 100 บาท โดยนางสาว (ก) มีโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน 1 เคร่ือง ยี่ห้อ iPhone สีขาว ราคา

โทรศพัทป์ระมาณ 25,000 บาท  

นางสาว (ก) ไดก้ล่าววา่ 

 “เหตุผลท่ีเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เน่ืองจากในปัจจุบันทุกคนหันมาใช้

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกันมากขึ้น สภาพแวดล้อมรอบข้างไม่ว่าใครๆ ก็ใช้โทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟนกันท้ังน้ัน ด้วยยุค ด้วยสมัยท่ีเปลี่ยนไป เด๋ียวนีไ้ม่ว่าจะทาํอะไรกต้็องพ่ึงเทคโนโลยีกัน
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ท้ังน้ัน ความทันสมยัในยคุปัจจุบัน ส่งผลให้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นหน่ึงปัจจัยสาํคัญในการ

อํานวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตในเร่ืองของการส่ือสาร ไม่ว่าจะใช้โทร สืบค้นข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือสมาร์ทโฟน การติดต่อพ่อ แม่ พี่น้อง เพ่ือน หรือแม้กระท่ังครู ผ่านสังคม

ออนไลน์ ท่ีกาํลังเป็นท่ีความนิยมในสังคมปัจจุบนั ซ่ึงเพ่ือนๆ และครูท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ จะคุยเร่ือง

งาน การบ้าน รวมถึงการนัดหมายต่างๆ ผ่านเฟซบุ๊ก และไลน์ อีกท้ังแอพพลิเคช่ันเหล่านีย้ังสามารถ

โทรฟรีช่วยให้ประหยัดค่าโทรได้อีกด้วย นอกจากน้ันยังทาํให้เราได้อัพเดตข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ ได้

ตลอดเวลาผ่านสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลเนต็เวิร์ค ติดต่อส่ือสารกันได้ง่ายขึน้ ไม่ว่าอยู่ไกลกันแค่

ไหน ก็สามารถอัพเดตข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการส่งภาพ ไฟล์งาน หรือแม้แต่

ตาํแหน่งท่ีอยู่  ก็สามารถแชร์ถึงกันได้ทันที เพียงแค่อุปกรณ์ใกล้ตัวเคร่ืองนีเ้พียงเคร่ืองเดียว ก็

สามารถอาํนวยความสะดวกได้ครบครัน ดิฉันจึงคิดว่า มันจาํเป็นอย่างมากกับการซ้ือมือถือสมาร์ท

โฟน” 

กรณศึีกษาที ่2 

 นางสาว (ข.) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสอยดาววทิยา จงัหวดัจนัทบุรี อาย ุ16 ปี  

ท่ีอยู่ 138/52 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 22180 แผนการเรียนวิทยฯ์ – คณิตฯ ระดบัผลการ

เรียนเทอมล่าสุดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.65 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวจาํนวนทั้งส้ิน 3 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อวนั 

80 บาท โดยนางสาว (ข) มีโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 1 เคร่ือง ยีห่อ้ Samsung สีขาว ราคาโทรศพัท์

ประมาณ 10,000 บาท  

นางสาว (ข) ไดก้ล่าววา่ 

 “เหตุผลท่ีใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สาเหตุหลักมาจากตัวเอง เพ่ือนและครอบครัว 

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเคร่ืองนีแ้ม่เป็นผู้ ซ้ือให้ เหตุผลท่ีแม่ซ้ือให้จริงๆแล้วน่าจะมาจากการท่ีเรา

ทาํตัวมปัีญหาและร้องไห้ว่าต้องการโทรศัพท์มากกว่า เพราะเพ่ือนๆท่ีโรงเรียนมกีันทุกคน  เวลาเลิก

เรียน เพ่ือนๆจะคุยกันในไลน์ คุยเร่ืองการบ้าน  คุยกันว่าพรุ่งนีจ้ะใส่ชุดอะไร  คุยกันว่าพรุ่งนีต้าราง

เรียนมวิีชาอะไรบ้าง ฯลฯ ให้เหตุผลไปเยอะ แม่เลยตัดสินใจซ้ือให้เรา สาํหรับการใช้โทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟนส่วนมากแล้วจะใช้ในแอปพลิเคช่ันต่างๆ เช่น Facebook  Line Instagram และ Twitter 

ใช้คุยกันผ่าน Line ดูกิจกรรมของเพ่ือนๆและคนรู้จักผ่าน Facebook อัพรูปตัวเองและอ่ืนๆ ดูความ

เคล่ือนไหวของดาราท่ีช่ืนชอบใน Instagram และดูความเคล่ือนไหวของดาราเกาหลีผ่าน Twitter 

นอกจากนีย้งัใช้ YouTube ดูละครย้อนหลัง เพลงใหม่ๆ และ MV เป็นต้น แต่ไม่ใช่ใช้โทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟนในทางไร้สาระอย่างเดียว เพราะบางคร้ังเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนีเ้ปิดดู

ข้อมูลการเรียน ค้นหา สืบค้นข้อมูลเพ่ือทาํรายงานหรือตอบคาํถามของอาจารย์  และโดยส่วนมาก

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนีจ้ะใช้แทบทุกท่ี แต่ท่ีโรงเรียนจะมรอิสระในการเล่นเยอะกว่าท่ีบ้าน  
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เพราะว่าเวลาอยู่ ท่ีบ้าน แม่จะไม่ค่อยชอบให้เล่นโทรศัพท์ ซ่ึงเราต้องปฏิบัติตามในส่ิงท่ีแม่ต้องการ

ไม่อย่างน้ัน เราจะโดนแม่ยึดโทรศัพท์ ” 

กรณศึีกษาที ่3 

 นางสาว (ง.) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสอยดาววทิยา จงัหวดัจนัทบุรี อาย ุ17 ปี 

ท่ีอยู ่333 ม.10 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 22180 แผนการเรียนวทิยฯ์ – คณิตฯ ระดบัผลการเรียน

เทอมล่าสุดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.00 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวจาํนวนทั้งส้ิน 4 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อวนั 100 

บาท โดยนางสาว (ง) มีโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน 2 เคร่ือง ยี่ห้อ Samsung สีดาํ และ Nokia สีดาํ  

ราคาโทรศพัทป์ระมาณ 20,000 บาท 

นางสาว (ง) ไดก้ล่าววา่ 

 “เหตุผลท่ีใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สาเหตุหลักคือเพ่ือน ตัวเองและครอบครัว  ท่ีต้อง

มโีทรศัพท์มือถือ 2 เคร่ือง เพราะว่า เคร่ืองแรกเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีตัวเองอยากได้ เห็น

เพ่ือนคนหน่ึงมแีล้วเห็นว่าฟังก์ช่ันดูคุ้มค่ากับราคาเลยไปขออนุญาตให้พ่อซ้ือให้ และหลังจากน้ันไม่

นานพ่อกซ้ื็อโทรศัพท์ให้อีกหน่ึงเคร่ืองเน่ืองจากติดต่อเราไม่ได้ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบต็ตา

ร่ีหมด พ่อเลยซ้ือเคร่ืองธรรมดาให้พกอีกเคร่ืองหน่ึง  สําหรับความถี่หรือการใช้เวลาในการเล่น

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนน้ัน จริงๆแล้วคือเล่นแทบจะ 24 ช่ัวโมงเลย ส่วนมากใช้แชทผ่าน

แอปพลิเคช่ัน Line โดยส่วนตัวชอบแอปพลิเคช่ันนีม้ากเพราะ VDO call กไ็ด้ไม่เสียเงิน  อีกท้ังยังมี

การใช้สต๊ิกเกอร์น่ารักๆ (บางคร้ังเราก็บ้าซ้ือสต๊ิกเกอร์นีด้้วย) การใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

ส่วนมากใช้ในความบันเทิง ถ่ายรูป ฟังเพลง ดูหนัง และในส่วนของการเรียนการทาํการบ้านกม็กีาร

ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการสืบค้นข้อมลูเพราะรู้สึกว่ารวดเร็วดีไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ให้

เสียเวลา แต่บางคร้ังการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนีม้ันทาํให้เรารู้สึกเม่ือยล่าสายตา บางคร้ังโดนพ่อ

กับแม่ดุเวลาท่ีเข้านอน ปิดไฟแล้วเรายังเปิดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเล่นอยู่  พ่อกับแม่จะคอย

เตือนตลอดว่าระวงัเด๋ียวสายตาจะเสีย ” 

กรณศึีกษาที ่4 

 นางสาว (จ.) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสอยดาววทิยา จงัหวดัจนัทบุรี อาย ุ17 ปี 

ท่ีอยู่ 74 ม.11 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 22180 แผนการเรียนวิทยฯ์ – คณิตฯ ระดบัผลการ

เรียนเทอมล่าสุดเฉล่ียอยูท่ี่ 3.80 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวจาํนวนทั้งส้ิน 8 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อวนั 

120 บาท โดยนางสาว (จ) มีโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 1 เคร่ือง ยี่ห้อ iPhone สีดาํ ราคาโทรศพัท์

ประมาณ 22,000 บาท นางสาว (ง) ไดก้ล่าววา่ 

 “เหตุผลท่ีใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สาเหตุหลักคือเพ่ือน ตัวเองและครอบครัว ตอนนี้

ใช้ iPhone 5 อยู่ เคร่ืองนี ้คุณพ่อเป็นผู้ ซ้ือให้ ซ่ึงได้เปลี่ยนใช้มาจาก iPhone 4 ด้วยเหตุผลจาก
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เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าขึ้น ทําให้โทรศัพท์รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น ย่ิงมีการ

โฆษณาย่ิงทําให้เรามีความต้องการท่ีจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนี ้โดยส่วนมากใช้

โทรศัทพ์มือถือสมาร์ทโฟนในการเล่นผ่านแอปพลิเคช่ันต่างๆ โดยเฉพาะเกม ติดตามข่าวสารจาก 

Facebook และ Instagram ทุกวันนีแ้ทบไม่ได้เปิดทีวีดูข่าวสารเลย เพราะรู้ข่าวเกือบทุกอย่างผ่าน 

Facebook เพราะเหตุนีท้าํให้ต้องใช้โทรศัพท์ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้าน  ท่ีโรงเรียน  สถานท่ี

ท่องเท่ียว หรือพูดง่ายๆว่าติดตัวไปทุกท่ีน่ันเอง การใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนค่อนข้าง

มากจนต้องพก Power bank ตลอดเวลาเช่นกัน  อยู่โรงเรียนก็เล่นท่ีโรงเรียน  อยู่ บ้านก็เล่นท่ีบ้าน 

ส่วนมากครอบครัวไม่ค่อยได้ว่าอะไรท่ีเราน่ังเล่นโทรศัพท์ เพราะท่ีบ้านกม็ลีักษณะแบบนีค้ล้ายๆกัน 

การใช้สมาร์ทโฟนแล้วรู้สึกว่าเกิดโทษคงจะเป็นการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน เช่น เล่น Facebook เรา

เปิดดูอะไรไปเร่ือยๆ ดูนาฬิกาอีกทีเท่ียงคืน ตีหน่ึง หรือบางคร้ังกห็ลับคาโทรศัพท์ แล้วสุดท้ายตอน

เช้ากต่ื็นไปโรงเรียนสายแถมยงัง่วงนอนในเวลาเรียนเป็นบางคร้ังอีกด้วย” 

กรณศึีกษาที ่5 

 นาย (จ.) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสอยดาววิทยา จงัหวดัจนัทบุรี อายุ 17 ปี ท่ี

อยู ่146/10 ม.6 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จนัทบุรี 22180 แผนการเรียนวทิยฯ์ – คณิตฯ ระดบัผลการเรียน

เทอมล่าสุดเฉล่ียอยูท่ี่ 2.89 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวจาํนวนทั้งส้ิน 4 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อวนั 80 

บาท โดยนาย (จ) มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 1 เคร่ือง ยี่ห้อ Samsung  สีดํา ราคาโทรศัพท์

ประมาณ 9,000 บาท  นาย (จ) ไดก้ล่าววา่ 

 “เหตุผลท่ีใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ผมเป็นคนชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ เพ่ือนๆ ผม

ในกลุ่มทุกคนเล่นเกมเก่งๆ กันท้ังน้ัน ผมไม่มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเอง เพราะแม่กลัวว่าผมจะ

ไม่ต้ังใจเรียน จึงไม่ยอมซ้ือให้ เพราะอยู่ บ้านผมกช็อบเอามือถือพ่อกับแม่มาเล่นเกม จนไม่ยอมทาํ

การบ้าน ไม่ยอมช่วยพ่อกับแม่ทาํงานบ้าน แม่กบ่็นผมทุกวัน แต่แม่กใ็ห้ผมเล่น แม่บอกผมว่า ให้ผม

ทาํการบ้านให้เสร็จก่อน ถึงจะให้เล่น ผมก็จะรีบทาํ หรือไม่ก็โกหกแม่ว่าไม่มีการบ้าน เพราะผม

อยากเล่นเกมแข่งกับเพ่ือน เพ่ือนผมมีแต่คนเล่นเก่งๆ ผมถือว่ามันถือเป็นศักด์ิศรี ผมต้องเอาชนะ

เพ่ือนให้ได้ ผมอยากได้โทรศัพท์มือถือมาก ผมอ้อนวอนพ่อกับแม่หลายคร้ัง ว่ามนัจาํเป็นเวลามีงาน

กลุ่ม เพ่ือนๆ โทรนัด โทรคุยงาน จะใช้ของพ่อกับแม่ตลอดกไ็ม่สะดวก ผมอ้อนวอนทุกวิถีทาง ช่วย

แม่ทาํงานบ้าน ทาํตัวดีๆ จนพ่อกับแม่ยอมใจอ่อนซ้ือให้ และแล้วผมก็ได้โทรศัพท์มือถือสมาร์ท

โฟนมาแข่งกับเพ่ือนๆ จนผมเป็นแชมป์ ผมเล่นตลอดจนดึกด่ืน เวลาไปเรียนกไ็ม่ค่อยได้เรียน เพราะ

ผมหลับตลอดพอถึงเวลาสอบขึน้มา ผมได้เกรดน้อยมาก แม่ก็ว่าผมว่า เอาแต่เล่นเกม ไม่ยอมอ่าน

หนังสือ ไม่ต้ังใจเรียน ผมกย็ังเป็นแบบนีต่้อไป หนักเข้าพ่อกับแม่ไม่สนใจผม หาว่าผมเป็นเด็กติด

เกม ไม่ฉลาด ไม่เหมือนลูกคนอ่ืนๆ เค้าเก่งและขยัน ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ผมไม่ได้ช่วยให้เขา
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สบายใจขึน้เลย มีแต่หนักใจ ผมคิดว่า มันขนาดน้ันเลยเหรอ พ่อกับแม่ไม่เข้าใจผม  จนตอนนีท่ี้

เพ่ือนๆเขาเรียนพิเศษกัน เพ่ือจะติวเข้ามหาวิทยาลัย ผมมาขอแม่ คราวนีแ้ม่ผมไม่ยอมให้ผมเรียน

พิเศษ ด้วยเหตุผลท่ีว่า แม้แต่ในห้องเรียน ผมยงัไม่ต้ังใจ แล้วแม่จะเสียตังค์เพ่ิมทาํไม ในเม่ือเสียตังค์

ไปกไ็ม่มีประโยชน์ มันเป็นอะไรท่ีแย่สุดๆ ตลอดเวลาท่ีแม่ไม่สนใจผม เวลาผมขออะไร มันเลยทาํ

ให้ผมคิดได้ว่า ผมควรต้ังใจเรียน และทาํอะไรเพ่ือพ่อกับแม่ให้เขาหันมาสนใจผมบ้าง แต่ผมกไ็ม่รู้

นะว่าผมจะทาํได้ดีแค่ไหน แต่ผมกจ็ะทาํให้ดีท่ีสุด” 

4.2 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน   จากการศึกษา การทาํวิจยัคร้ังน้ีทาํให้

ทราบวา่พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือของนกัเรียนมีผลต่อการใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง

นักเรียนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับการส่ือสารมากเพราะการส่ือสารเป็นส่ิงจาํเป็นในการ

ดาํรงชีวิตของทุกคนในปัจจุบนั  ความกา้วหนา้ของโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนน้ีส่งผลต่อนกัเรียน

กลุ่มน้ีท่ีอยูใ่นยคุของความรุ่งเรืองทางเทคโนโลย ีซ่ึงมีความแตกต่างจากยุคสมยัก่อนๆ อยา่งเห็นได้

ชดั ดงันั้นทุกวนัน้ีไม่วา่เราจะหันไปทางไหนก็จะเห็นวา่นกัเรียนส่วนมากมีโทรศพัทมื์อถือสมาร์ท

โฟนใช ้ ทุกคนลว้นพูดคุยกนันอ้ยลง หนัไปสนทนากนัทางโทรศพัทเ์ป็นส่วนมาก เช่น การสนทนา

คุยกนัผา่นแอปพลิเคชัน่ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค เป็นตน้ สําหรับนกัเรียนบางคนมีโทรศพัทมื์อถือสมาร์ท

โฟนใช้มากกว่า 2 เคร่ือง ซ่ึงทาํให้เป็นเร่ืองน่าคบคิดมากว่า นกัเรียนสมยัน้ีตกหลุมพลางของคาํวา่

วตัถุนิยม มากกว่าการมีใช้อย่างพอเพียงและเท่าท่ีจาํเป็น  จากการสอบถาม สามารถสรุปได้ว่า 

นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างน้ีมีการใช้โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกคน โดยส่วนมากมีโทรศพัท์มือถือ

สมาร์ทโฟนคนละ 1 เคร่ือง ราคาโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 5,001 – 10,000 บาท โดยยีห่อ้โทรศพัทมื์อถือสมาร์ท

โฟนท่ีใชเ้ป็นส่วนมากคือยี่ห้อ Samsung เน่ืองจากเป็นยี่ห้อท่ีมีขายทัว่ไปตามทอ้งตลาดและราคาท่ี

ไม่แพงมาก ซ่ึงโทรศพัทน้ี์ราคาถูกแถมยงัสามารถตอบโจทยก์ารใชง้านใหก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งน้ี

อีกด้วย  โดยส่วนมากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างน้ีจะใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการเข้า

แอปพลิเคชัน่ เช่น Facebook  Line  IG เป็นตน้ ตามมาจะเป็นการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนใน

การลงรูป ตามลาํดบั และผูท่ี้มีอิทธิพลท่ีทาํให้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างเลือกใช้โทรศพัทมื์อถือสมาร์ท

โฟนนั่นคือ ตวัเองและเพื่อน เป็นส่วนมาก โดยนักเรียนกลุ่มตวัอย่างน้ีให้ความสําคญักบัการใช้

สมาร์ทโฟนในทุกๆวนั ส่วนมากเฉล่ียต่อคร้ังมากกวา่ 6 ชัว่โมง   

4.3 การใช้เวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จากการศึกษาพบว่านักเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งน้ีใหค้วามสาํคญักบัการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนมากกวา่การสนทนากนัดว้ยวาจา จาก

แบบสอบถามจะเห็นไดว้่านกัเรียนกลุ่มตวัอย่างน้ีไดมี้การพกโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนไปทุกท่ี 

เล่นตลอดเวลา ซ่ึงนัน่ทาํให้วิเคราะห์ไดว้า่  ขณะท่ีนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งน้ีอยูก่บัครอบครัว ส่วนมาก

ยงัคงให้ความสําคญักบัการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน นัน่ทาํให้มีการส่ือสารภายในครอบครัว
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ลดลง ทาํให้มีกิจกรรมภายในครอบครัวน้อยลง  ส่งผลให้มีสังคมแบบต่างคนต่างอยู่ในครอบครัว 

ซ่ึงในอนาคตอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น ปัญหาเด็กรุนแรงและกา้วร้าวเน่ืองจากเสพส่ืออิ

เล็กทรอนิกมากเกินไป ปัญหาดา้นสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพจิต ปัญหาวตัถุนิยมเป็นตน้ 

4.4 ผลกระทบต่อการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

4.4.1 ผลกระทบด้านบวกจากการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

- สมาร์ทโฟนถูกใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหว่างบุคคลสามารถค้นหาข้อมูลท่ี

ตอ้งการไดท้นัทีเม่ือเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟนสามารถทาํงานต่างๆใน

รูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบัคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นจึงสามารถทาํงานไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

นอกจากนั้นสมาร์ทโฟนยงัมีระบบจีพีเอสในการคน้หาเส้นทางและบุคคลอีกดว้ย 

- โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน สามารถใชส่ื้อสารทางไกลไดดี้ 

- สามารถถ่ายภาพ  ติดตามข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตไดส้ะดวกรวดเร็ว 

- สามารถช่วยใหก้ารทาํงานง่ายข้ึนพกพาไดส้ะดวก 

4.4.2 ผลกระทบด้านลบจากการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

- ปัญหาสุขภาพร่างกาย เราจะสามารถเห็นไดว้่า นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีใน

การใหโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนทุกวนั  เฉล่ียต่อคร้ังมากกวา่ 6 ชัว่โมง  ซ่ึงนัน่จะ

ทาํใหผู้ใ้ชง้านโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนเกิดปัญหาสุขภาพได ้เช่น  โรคเทก็ซ์เนค 

เป็นการแสดงอาการของสังคมกม้หน้า เป็นกลุ่มอาการของโรคท่ีเกิดข้ึนจากการ 

"ก้มหน้า" บ่อยๆ ซํ้ าๆ และนานเกินปกติน้ี อาการท่ีเกิดข้ึนมีตั้ งแต่ การปวด

กลา้มเน้ือบริเวณไหล่ กลา้มเน้ือคอ ปวดศีรษะเร้ือรัง ปวดทุกวนั หนกัเขา้ก็อาจพาล

ไปถึงเกิดการอกัเสบของขอ้ต่อกระดูกสันหลงัส่วนบน ท่ีน่ากงัวลก็คือ การกม้หนา้

ในลกัษณะน้ีบ่อยๆ นานๆ จะส่งผลต่อบุคลิกท่าทาง และการเติบโตของร่างกายใน

เด็กและวยัรุ่นใหอ้อกมาบิดเบ้ียวโคง้งอจนตอ้งมาหาทางแกก้นัยุง่ยากในภายหลงั 

- ปัญหาสุขภาพจิต เราจะสามารถเห็นได้ว่า  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการใช้

แอปพลิเคชัน่ และการถ่ายรูป มากท่ีสุดตามลาํดบั  สามารถวเิคราะห์ไดว้า่ นกัเรียน

กลุ่มตัวอย่าง ช่ืนชอบการเซลฟีเพื่อทําการเผยแพร่ลงใน Facebook ฯลฯ ซ่ึง

พฤติกรรมน้ีสามารถกดักร่อนความมัน่ใจ ความภาคภูมิใจในตวัเองได ้หากถ่ายรูป

ตวัเองเผยแพร่บนโลกออนไลน์แลว้มีความคาดหวงัให้มีคนมากดไลคเ์ยอะๆ และ

หากไม่เป็นตามท่ีคาดหวงัก็อาจทาํใหศู้นยเ์สียความมัน่ใจได ้

- ปัญหาด้านวัตถุนิยม จากการสอบถามจะเห็นได้ว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี

โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกคน โดยอิทธิพลในการเลือกใช้อยู่ท่ีตวัเอง และ 
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เพื่อน  นั่นทาํให้เห็นว่า  นักเรียนสมยัน้ีขาดโทรศพัท์มือถือไม่ได้  เห็นเพื่อนมีก็

ตอ้งการจะมีบา้ง จะราคาถูกหรือราคาแพงก็ขอใหมี้ อยา่งนอ้ยเป็นเคร่ืองช่วยกะรัน

ตีวา่ ไม่ไดต้กยคุตกสมยั 

- ปัญหาการลักทรัพย์  แน่นอนว่านักเรียนทุกคนมีฐานะทางบา้งแตกต่างกัน แต่

นกัเรียนทุกคนมีความตอ้งการในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนเหมือนกนั  ซ่ึง

เหตุน้ีอาจทาํให้เกิดการลักขโมย  ขโมยโทรศพัท์ของเพื่อน  ขโมยเงินพ่อ  แม่  

ผูป้กครอง เพื่อไปซ้ือโทรศพัท ์เป็นตน้ 

- ปัญหาสังคม โดยเฉพาะสังคมภายในครอบครัว จากท่ีผูว้ิจ ัยทราบข้อมูลจาก

ผูป้กครองบางราย ทุกวนัน้ี พ่อ แม่ มีความสัมพนัธ์กบัลูกน้อยลง  เน่ืองจากลูกให้

ความสําคัญกับโทรศัพท์มือถือมากกว่ากิจกรรมภายในครอบครัว  ลูกติด

โทรศพัท์มือถือ มากกว่าติดพ่อแม่ เป็นต้น โดยพ่อแม่ส่วนใหญ่ท่ีทราบว่าลูกมี

อาการติดสมาร์ทโฟน มกัแสดงความรู้สึกโกรธ และยงัใชว้ิธีการเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

แกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการหา้มเด็กใชง้านสมาร์ทโฟนซ่ึงนัน่ยิง่เป็นการทาํให้ลูก

เกิดความด้ือร้ันมากข้ึน  และจะเกิดเป็นปัญหาร้ือร้ังได ้

 

5. บทสรุป 

 จากการศึกษา “สังคมก้มหน้า” ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและการใช้

ชีวิตประจาํวนัอยา่งไร กรณีศึกษา เยาวชนไทยระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สายวิทยฯ์ – คณิตฯโรงเรียน

สอยดาววิทยา จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัท่ีไดม้าสามารถวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวขอ้ตาม

ทฤษฎี ดงัน้ี 

5.1 โทรศัพท์กบัความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ตามทฤษฎขีองมาสโลว์ 

จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งโดยใชท้ฤษฎีของมาสโลว ์มาวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม

การใชง้าน Smart phone เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

 ข้ันที่ 1 ในเร่ืองความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ปัจจยั 4 อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่มเส้ือผา้ ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศยั กลุ่มตวัอย่างไดถู้กตอบสนองความตอ้งการในขั้น

แลว้ผา่นทางการเล้ียงดูของครอบครัว 

ข้ันที่ 2 กลุ่มความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยั (Security and Safety Needs) เช่น 

ปราศจากการประสบอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย เศรษฐกิจตกตํ่า การถูกข่มขู่จากบุคคลอ่ืน 

และการถูกโจรกรรมทรัพยสิ์น เป็นตน้  ในขั้นน้ีกลุ่มตวัอยา่งก็ไดรั้บการตอบสนองแลว้ผา่นการดูแล

จากครอบครัวเช่นกนั 
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ข้ันที ่3 ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการการยอมรับการเขา้เป็น

สมาชิก การใหค้วามรัก การใหอ้ภยั และความเป็นมิตร เป็นตน้ กลุ่มตวัอยา่งกาํลงักา้วผา่นขั้นตอนน้ี 

เม่ือดูจากการสัมภาษณ์ และดูบริบทรอบขา้ง กล่าวคือ บริบทท่ีกลุ่มตวัอย่างกาํลงัเผชิญอยู่คือ การ

ออกจากบา้นเพื่อมาโรงเรียน มาเขา้สังคมเพือ่น ทาํใหเ้กิดความตอ้งการการยอมรับจากเพื่อนๆ ทาํให้

เกิดการเรียนรู้ เพื่อความอยู่รอด และพฤติกรรมต่างๆ ก็จะมีการเปล่ียนแปลง จากการวิเคราะห์ใน

เร่ืองการใช้งาน Smart Phone แสดงให้เห็นไดว้่า การตดัสินใจใช้งาน Smart Phone ส่วนใหญ่จะมี

เพื่อนเป็นแรงกระตุน้ความตอ้งการการใชง้าน Smart Phone ในการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนผา่นระบบ 

Social Media ต่างๆ ซ่ึงปัจจุบนัถูกมองว่าจาํเป็นตอ้งใช้จาํเป็นตอ้งมีไม่ว่าจะ Facebook หรือ Line 

โดยถา้ใครไม่มีจะถูกมองว่าไม่ทนัสมยั เชย เพราะส่วนมากจะติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางน้ี และท่ี

สําคญัตอ้งเล่นผ่านมือถือได ้ถา้ใครไม่มีอาจจะถูกมองว่าไม่เขา้พวก (ส่วนมากคนท่ีมีก็จะสามารถ

รวมกลุ่มและพูดคุยในเร่ืองต่างๆ ได ้ซ่ึงใครไม่มีหรือไม่ไดเ้ล่น Social Media อาจจะไม่ไดรั้บการ

ตอ้นรับจากเพื่อน) เม่ือสังคมโรงเรียนเป็นเช่นน้ี และเม่ือเด็กๆตอ้งการการเขา้สังคมก็จะตอ้งซ้ือ

อุปกรณ์ Smart Phone มาเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีจะเขา้กับเพื่อนได้  ดงันั้นการท่ีเด็กจะมี 

Smart Phone อาจจะไม่ใช่ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงก็ได ้อาจจะเป็นเพียงเพราะตอ้งการเขา้กลุ่มและ

ตอ้งการการยอมรับ 

ข้ันที ่4 ความตอ้งการการยอมรับนบัถือและเห็นวา่ตนเองมีคุณค่าต่อสังคม ทั้งความตอ้งการ

การยกยอ่งนบัถือ และความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการมีช่ือเสียง  กลุ่มตวัอยา่งกาํลงักา้วเขา้สู่ระดบัความ

ตอ้งการในขั้นน้ี เพราะ เม่ือมีการเขา้กลุ่มได ้เพื่อนๆ ต่างยอมรับ ขั้นต่อมาก็คือ ความตอ้งการการ

ยอมรับนบัถือและเห็นวา่ตนเองมีคุณค่าต่อสังคม ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือสังคมโรงเรียน และสังคมเพื่อนฝูง 

โดยถ้ามองผ่านการใช้งาน Smart Phone บางคนอาจจะมองว่าการยกย่องนับถือคือการมี Smart 

Phone ยี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยม ซ่ึงอาจจะทําให้เกิดปัญหาการร้องขอการเปล่ียน Smart Phone จาก

ผูป้กครองให้ซ้ือรุ่นดีข้ึน ใหม่ข้ึน แพงข้ึน เพื่อให้เกิดการยกย่องของเพื่อนๆ ว่าใช้ Smart Phone ดี 

แพง สวย รวมถึงเป็นการสะทอ้นถึงตวัตนในอีกนยัหน่ึงดว้ย 

 อีกเร่ืองคือการมีช่ือเสียง จากการใชง้าน Social Media การมีช่ือเสียงคือ การไดเ้ป็น Net Idol 

คือการมีการ Update ขอ้มูล คลิป หรืออ่ืนๆ ทั้งในทางท่ีดีและไม่ค่อยดี แค่ตอ้งการให้คนดูเยอะๆ

เพื่อใหเ้กิดช่ือเสียงในหมู่เพื่อน ก็อาจจะเป็นปัญหาท่ีตามมาจากการใชง้าน Smart Phone เพื่อติดตาม

และเลียนแบบของพวก Net Idol 

ข้ันที ่5 ความตอ้งการความสําเร็จ (Actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุดของ

มนุษย ์เป็นความพยายามของมนุษยท่ี์จะให้บุคคลอ่ืนยอมรับนบัถือตนเองรวมกบัความตอ้งการและ
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ความสําเร็จของตนเอง หรือความตอ้งการความเจริญกา้วหน้า (Growth Needs)  เป็นความตอ้งการ

ลาํดบัสุดทา้ยของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงรอการตอบสนองในอนาคต   

จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างผ่านทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์จะเห็นว่า 

กลุ่มตวัอยา่งกาํลงัอยูล่าํดบัขั้นความตอ้งการลาํดบัท่ี 3 และ 4 คือ ความตอ้งการทางสังคม และความ

ตอ้งการการยอมรับนบัถือและเห็นว่าตวัเองมีคุณค่าทางสังคม เป็นลาํดบั โดยถา้เราพิจารณาความ

ตอ้งการของเด็กไดแ้ลว้ เราก็สามารถนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาทางใชป้ระโยชน์จากความตอ้งการของ

เด็กให้ได ้เช่น  จากความตอ้งการขั้นท่ี 3 ความตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน โดยตอ้งการมี Smart 

Phone ไวติ้ดต่อส่ือสาร เม่ือเด็กมี Smart Phone เราก็สามารถใช้ Smart Phone เป็นช่องทางการ

ติดต่อส่ือสารกับเด็กได้ทั้งอาจารย ์ผูป้กครอง โดยอาจจะใช้ส่ือสารพูดคุยผ่าน Line หรือเข้าไป

สอดส่อง Facebook ดูพฤติกรรมต่างๆ ได ้หรือจากความตอ้งการขั้นท่ี 4 ความตอ้งการการยอมรับ

นบัถือและเห็นว่าตวัเองมีคุณค่าทางสังคม เราอาจจะสั่งงานแลว้ให้เด็กๆ นาํไปพรีเซ้นผ่าน Social 

Media ต่างๆ หรือการให้งานหรือโปรเจ็คท่ีดีมีคุณค่า แล้วให้ใช้ Social Media เป็นช่องทางการ

นาํเสนอ เด็กก็จะใช้ Smart Phone ไดอ้ย่างมีคุณค่า รวมถึงเป็นการนาํเสนอตวัเองเพื่อให้เกิดคุณค่า

กบัสังคมอีกดว้ย 

5.2 โทรศัพท์กบับทบาททางด้านอารมณ์ 

จากผลการศึกษา ในสังคมยุคดิจิตอลน้ีทาํให้เยาวชนมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรงน้อยลง วนัๆ 

เอาแต่จดจ่ออยู่แต่หน้าจอโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ซ่ึงผลของการไม่ไดพ้บปะหน้าตามนุษยต์วั

เป็นๆ มากเท่าท่ีควรอาจทาํให้เยาวชนเหล่าน้ีขาดพฒันาการทางอารมณ์ จนวางตวัไม่ถูกเม่ือตอ้งอยู่

ในสังคมจริง 

สาเหตุท่ีทาํเยาวชนในยคุสมยัน้ีข้ีหงุดหงิด โกรธง่าย เจา้อารมณ์ น่าจะมาจากสองปัจจยัหลกั 

ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอกและภายใน ภายนอกมาจากสภาพแวดลอ้มและความกดดนัท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั 

จากปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือแมแ้ต่การระบาดของยาเสพติดทาํให้คนเครียด

มากข้ึน สถาบนัครอบครัวอ่อนแอลง พ่อแม่ลูกไม่มีเวลาให้กนัผิดกบัสมยัก่อนเวลากินขา้วก็พร้อม

หนา้ ขณะท่ีสถาบนัทางศาสนาก็มีบทบาทน้อยลง ระบบการศึกษาก็เนน้กิจกรรม วิชาการ และการ

ประเมินผลมากกว่ากิจกรรมทางดา้นจิตใจ ทาํให้ครูและนกัเรียนไม่ค่อยมีความผูกพนักนัเหมือน

สมยัก่อน ส่ิงสําคญัพฒันาการของสังคมไทยในตอนน้ี  เน้นวตัถุนิยมมากเกินไป ทาํให้ระดบัการ

แข่งขนัของคนแต่ละช่วงวยัสูงข้ึนไปตาม จะเห็นวา่พ่อแม่จะเร่งลูกตั้งแต่เล็กๆ เขา้ ป.1 ก็ใหก้วดวิชา 

ยิ่งสอบเขา้มหาลยัยิ่งแข่งขนัหนัก ทาํงานก็แข่งกนัไม่หยุด ทุกคนพยายามไขว่ควา้ให้ได้ในส่ิงท่ี

ตอ้งการ น่ีคือปัจจยัภายนอก ขณะท่ีปัจจยัจากภายในจะเห็นวา่พฒันาการทางจิตใจหรือความแข็งแรง

ของจิตใจของคนสมยัน้ีลดลงเยอะ เม่ือก่อนความกดดนัไม่โหลดนํ้ าหนกัขนาดน้ี ท่ีเป็นอยา่งน้ีก็โยง
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มาท่ีการแข่งขนักนัทางวตัถุ พ่อแม่ตอ้งด้ินรนทาํมาหากินเลยมีเวลาให้น้อย ไม่มีเวลาสอนหรือให้

กาํลงัใจลูก ทาํใหค้วามสัมพนัธ์ในครอบครัวลดนอ้ยลงไปดว้ย  

5.3 ข้อเสนอแนะของการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากงานวจิยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้ห้ขอ้มูลค่อนขา้งนอ้ยจึงทาํให้ผลการวจิยั

ไม่มีความหลากหลาย  ดงันั้นสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะดาํเนินการทาํวิจยัโดยขยายกลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้รอบคลุม หรือ ทาํการเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน 

2. เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน

จนทาํให้เกิดปัญหา “สังคมกม้หน้า” มีผลต่อการใช้ชีวิตประจาํวนัอย่างไร ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่ายงัมีอีก

หลายประเด็นท่ีน่าเรียนรู้ และมีอีกหลายประเด็นควรมีการต่อยอดองคค์วามรู้ให้เกิดข้ึนในการศึกษา

คร้ังต่อไป ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน พฤติกรรมการใช้

เวลาวา่งของนกัเรียนหรือเยาวชนไทย เป็นตน้ 
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ภาวะผู้นําของนักกฬีาเชียร์ลดีดิง้ กรณศึีกษามหาวิทยาลยัรังสิต 

(Leadership and of athletes cheerleading: Rangsit University) 

สุพตัรา ธรรมทาทอง1 และ บุญสม เกษะประดิษฐ์2

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การศึกษาอิสระน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม กล่าวคือใชแ้นวทางการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรมเชียร์ลีดด้ิง มหาวิทยาลยัรังสิต กีฬา

เชียร์ลีดด้ิง รวมถึงวรรณกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผูน้าํ ขอ้มูลท่ีได้จากการทบทวน

วรรณกรรมถูกใช้ร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตพฤติกรรม แล้วนํามากาํหนดแบบสอบถาม

จาํนวน 40 คาํถาม วดัภาวะผูน้าํทั้ง 4 ดา้นของนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง แบบสอบถามไดรั้บการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูอ้าํนวยศูนยพ์ฒันากีฬาเชียร์ลีดด้ิง มหาวิทยาลยั

รังสิต และปรับปรุงก่อนทาํการทอดแบบสอบถามให้แก่นกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงทุกคนในชมรม จาํนวน 

26 คน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทอดแบบสอบถามถูกนาํมาใช้ในการพฒันาคาํถามสัมภาษณ์เชิงลึกกบั

นกักีฬาทั้ง 26 คน เพื่อให้ทราบถึงเจตคติ และความเขา้ใจถึงแนวคิดภาวะผูน้าํ และความเป็นภาวะ

ผูน้าํของตนเอง และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองผา่นกิจกรรมการพฒันาของชมรม ขอ้มูลเชิง

ปริมาณถูกนาํมาประมวลโดยใช้ค่าความถ่ีและร้อยละค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน สําหรับการแปรผล

เชิงทฤษฎี โดยประมวลตามองค์ประกอบทั้ ง 4 ด้านของแนวคิดภาวะผูน้ํา โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ขอ้มูลทั้งสองส่วนถูกนาํมาแปรผลเชิงทฤษฎีร่วมกนั 

คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํของนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง กรณีศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

1ปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ  สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 This independent study adopts mixed methodology – both quantitative and qualitative 

approaches. The researcher reviewed relevant documents about cheerleading club of Rangsit 

University, Cheerleading Sport, as well as literature about leadership. Survey questionnaire is 

developed from literature review and data from critical observation before being verified for its 

content validity with research supervisor and Director of International Cheerleading Development 

Center. The questionnaire was administered on a self-completion basis with all 26 athletes of the 

club. In-depth interview sessions were arranged with each of them to explore their attitude, 

cognition about leadership, their own leadership and changes in themselves through developmental 

activities of the cheerleading club. Quantitative data were processed using frequency, percentile, 

mean, and standard deviation for theoretical interpretation using computer programs. Both 

quantitative and qualitative data were bundled together. 

 

Keywords: Leadership and of athletes cheerleading: Rangsit University 
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1. บทนํา 

 ภาวะผูน้าํของนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง กรณีศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ผูว้ิจยัพบว่าภาวะผูน้าํของ

นักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงได้รับการพฒันาข้ึนผ่านกระบวนการทาํงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน

สถานการณ์คบัขนั ทา้ทาย ทาํให้นกักีฬาตอ้งมีความกลา้คิด กลา้แสดงออก โดยนกักีฬาจาํเป็นตอ้ง

นาํนกักีฬาร่วมทีม การดึงดูดความสนใจจากผูช้ม การสร้างความเร้าใจใหก้บัผูช้ม และถ่ายทอดความ

เป็นเอกลกัษณ์ของทีม และชาติไปพร้อมๆกนั นกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงจึงพฒันาภาวะผูน้าํไปพร้อมๆกบั

การเรียนในชั้นเรียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จได ้ทาํใหเ้ป็นบณัฑิตท่ี

สมบูรณ์ ชมรม และคณะ วิทยาลยัท่ีตอ้งการสร้างภาวะผูน้าํให้แก่นกัศึกษาสามารถสร้างกิจกรรม

นักศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักล่าวคือการใช้สถานการณ์ท่ีตอ้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การ

ทาํงานเป็นหมู่คณะ และการนาํความสนใจจากสาธารณชนไปพร้อมกนั 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วข้อง 

1.ผูน้าํและภาวะผูน้าํ 

คาํวา่ “ผูน้าํ” และ “ภาวะผูน้าํ” มีความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกนัมากจนบางคร้ังมีผูใ้ชค้วามหมายเดียวกนั 

มีนกัวชิาการและนกับริหารอธิบายความหมายไวม้ากมาย ผูว้จิยัจะนาํเสนอพอสังเขป ดงัน้ี 

ผูน้าํ คือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงอาจโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นท่ียอมรับของสมาชิก

ให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถท่ีจะจูงใจชกันาํ ช้ีทางให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพื่อ

ปฏิบติัภารกิจต่างๆ ของกลุ่มใหส้าํเร็จ (เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์,2544:10) 

ผูน้าํ คือ ผูมี้อิทธิพลต่อผูอ่ื้น อิทธิพลท่ีน้ีไม่ใช่ตาํแหน่งใหญ่ แต่เป็นความสามารถท่ีจะเอาชนะใจคน

รอบขา้งในดา้นคุณลกัษณะหรือการกระทาํ ทาํใหผู้อ่ื้นยอมรับพร้อมใจท่ีจะร่วมงานมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย

เดียวกนั (วทิยา ด่านดาํรงกุล, 2547:192) 

ผูน้าํ คือหวัหนา้กลุ่มหรือองคก์ารท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง สามารถตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี กระตุน้ให้ผูอ่ื้น

กระทาํเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี, 2549:8) 

ความหมายคาํวา่ผูน้าํสรุปไดว้า่ ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีสามารถใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาสามารถกระทาํ

ตาม เป็นแนวทางเดียวกนั เพื่อวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 

สาํหรับ "ภาวะผูน้าํ" มีผูใ้หค้าํนิยามไวด้งัน้ี 

ภาวะผูน้าํ คือ ความสามารถท่ีมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น สามารถจูงใจผูอ่ื้นให้กระทาํกิจกรรมท่ีจะช่วยให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544:11)ภาวะผูน้ํา คือ กระบวนการท่ี

ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุตามจุดมุ่งหมาย

ท่ีตั้งเอาไว ้(วโิรจน์ สารรัตนะ, 2548:17) 
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ภาวะผูน้าํ คือ พฤติกรรมของบุคคลในการกาํกบักิจกรรมของกลุ่มไปสู่เป้าหมายร่วมกนั (Hemphill 

& Coons, 1957; เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2540 ) 

ภาวะผูน้าํ คือ กระบวนการของการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม เพื่อการตั้งเป้าหมายและ

บรรลุเป้าหมาย (Stogdill, 1974) 

ความหมายคาํว่า ภาวะผูน้าํ คือความสามารถท่ีโน้มนาวให้ผูอ่ื้นกระทาํตาม ดว้ยสติปัญญา ความรู้ 

ความสามารถ จนประสบความสาํเร็จท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว ้

จากบทความเร่ือง ภาวะความเป็นผูน้ําในตวัคุณให้แข็งแกร่ง โดย ปกรณ์ วงศ์รัตพิบูย์ 

ปัจจุบนัเราจะประสบปัญหา เร่ือง วิกฤติผูน้าํกนัอยู่ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัประเทศ, องคก์ร หรือ

หน่วยงานต่างๆ เพราะดูเหมือนเราจะหาผูน้าํท่ีเป็น “ของแท”้ หรือ ผูน้าํท่ี “น่าเช่ือถือ” จริงๆ นั้นยาก

มาก การสร้างให้คนในองค์กรมีภาวะความเป็นผูน้าํ (Leadership) นับว่ามีความสําคญัอย่างมาก 

เพื่อท่ีจะทาํใหอ้งคก์รพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง (Change) ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงมากในขณะน้ี 

ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดน่าจะเป็นเร่ืองของ ภาวะความเป็นผูน้าํของตวัเราเอง มากกวา่วา่ เราสามารถ

ท่ีจะเป็นผูน้าํไดดี้แค่ไหน มีความน่าเช่ือถือจากบุคคลอ่ืนๆ มากนอ้ยอยา่งไร สามารถบอกไดห้รือไม่

วา่เราเป็นผูน้าํ “ของแท”้ เพราะความเป็นผูน้าํนั้นอยูภ่ายในตวัเรา แลว้เราแสดงออกมาใหผู้อ่ื้นไดรั้บ

รู้ ไม่ใช่ตาํแหน่ง หรือส่ิงท่ีเราบอก ดังนั้นภาวะความเป็นผูน้ําในตวัเองให้แข็งแกร่ง ย่อมเป็น

ประโยชน์ต่อเรามากท่ีสุด 

กีฬาเชียร์ลีดด้ิงเป็นกีฬาทางดา้นผูน้าํในการเชียร์ นิยามคาํวา่ “ผูน้าํ” ในดา้นต่างๆ มีมากมาย 

หลากหลายทฤษฎี ข้ึนอยูก่บัวา่ใครจะชอบแบบไหน และแต่ละคนนั้นก็มี Style ของความเป็นผูน้าํท่ี

แตกต่างกนั ดงันั้น การจะบอกวา่ ผูน้าํแบบไหนดีกวา่กนันั้น คงไม่สามารถบอกได ้เพราะผูน้าํแต่ละ

แบบก็มีขอ้ดี - ขอ้เสียแตกต่างกนั รวมทั้งยงัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ภาวะความเป็นผูน้าํก็

อาจแตกต่างกนัไปดว้ยส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดน่าจะเป็นเร่ืองของ ภาวะความเป็นผูน้าํของตวัเราเอง มากกวา่

วา่ เราสามารถท่ีจะเป็นผูน้าํไดดี้แค่ไหน มีความน่าเช่ือถือจากบุคคลอ่ืนๆ มากนอ้ยอยา่งไร สามารถ

บอกได้หรือไม่ว่าเราเป็นผูน้าํ “ของแท”้ เพราะความเป็นผูน้ํานั้นอยู่ภายในตวัเรา แล้วเราแสดง

ออกมาให้ผูอ่ื้นได้รับรู้ ไม่ใช่ตาํแหน่ง หรือส่ิงท่ีเราบอก ดงันั้นการพฒันาภาวะความเป็นผูน้าํใน

ตวัเองให้แข็งแกร่ง ยอ่มเป็นประโยชน์ต่อเรามากท่ีสุดคุณสมบติัความเป็นผูน้าํท่ีเด่นๆ บางส่วนมา

แลกเปล่ียน เพื่อเป็นมุมมองสําหรับการพฒันาตวัเอง ผูว้ิจยัขอใชป้ระสบการณ์ของตวัเอง ในฐานะ

เป็นนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง และเป็นรุ่นพี่ในทีม ความเป็นผูน้าํในกลุ่มเล็กๆท่ีเรียกว่าทีม ก็ไดเ้ร่ิมข้ึนใน

สถานการณ์ท่ีตอ้งเป็นผูน้าํ เราตอ้งมีความสามารถ และประสบการณ์ทั้งหมดในการเป็นนกักีฬามา 

และการเป็นโค้ช และสังเกตจากบุคคลท่ีประสบความสําเ ร็จในด้านการเป็นผู ้นํา มาเป็น

แนวความคิด ดงัน้ี 
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การมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนผูน้าํตอ้งมีความฝัน (วสิัยทศัน์) ท่ีชดัเจน และยดึมัน่ต่อความฝันของ

ตวัเองอยา่งแน่วแน่ และวสิัยทศัน์ของเรานั้นหากยิง่ใหญ่ และชดัเจนเท่าใด ก็จะทาํใหมี้ผูต้ามมากข้ึน

เท่านั้น หากเราไม่มีความฝัน ก็ยากท่ีจะมีผูต้าม นกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงก็เช่นเดียวกนัทุกคนจะมีวสิัยทศัน์

ท่ีเหมือนกนั คือเป็นผูน้าํในการเชียร์ท่ีประสบความสาํเร็จ 

ความเช่ือมัน่ในตวัเอง หากไม่เช่ือมัน่วา่จะทาํได ้เราไม่มีวนัท่ีจะทาํไดแ้น่นอน ดงันั้นความ

เช่ือมัน่ในตวัเอง ตอ้งมาเป็นอนัดบัหน่ึง ก่อนการลงมือทาํ ถา้เราไม่เช่ือมัน่ในตวัเองใครจะมาเช่ือมัน่

ในตวัเรา ทศันคติเชิงบวกจะช่วยให้เราเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเรามากข้ึน โดยเราตอ้งบอกตวัเอง อยู่

เสมอๆ วา่ “เราทาํได!้” แลว้เราก็จะทาํสําเร็จไดจ้ริงๆ ทุกคร้ังท่ีพวกเราทาํการแข่งขนัพวกเรานกักีฬา

ทุกคนจะตอ้งมีความเช่ือมัน่ และมัน่ใจทุกคร้ังท่ีอยูใ่นสนามแข่งขนั ก่อนพวกเราจะลงทาํการแข่งขนั

พวกเราจะประสานมือกนัแลว้ตะโกนคาํวา่ “เราทาํได ้เราทาํได ้เราทาํได”้ พร้อมกนั 3 คร้ัง เพื่อเพิ่ม

กาํลงัใจให้ตนเอง  หากไม่เช่ือมัน่วา่จะทาํได ้เราไม่มีวนัท่ีจะทาํไดแ้น่นอน ถา้ทาํไดก้็แสดงวา่ ฟลุก้ 

ดงันั้นความเช่ือมัน่ในตวัเอง ตอ้งมาเป็นอนัดบัหน่ึง ก่อนการลงมือทาํ ถา้เราไม่เช่ือมัน่ในตวัเองใคร

จะมาเช่ือมัน่ในตวัเรา ทศันคติเชิงบวกจะช่วยให้เราเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเรามากข้ึน โดยเราตอ้ง

บอกตวัเอง อยูเ่สมอๆ วา่ “เราทาํได!้” แลว้เราก็จะทาํสาํเร็จไดจ้ริงๆ 

ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ในแผนงานอย่างต่อเน่ือง  ผูน้าํตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กับผูต้ามหรือ

ทีมงาน ถ้าเราไม่มุ่งมัน่ ทุ่มเท กับแผนงานท่ีเราคิดและเขียนข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองแล้ว เราคงไม่

สามารถบอกใหผู้อ่ื้นทุ่มเทได ้เพราะผูน้าํเป็นอยา่งไร ผูต้ามก็จะเป็นอยา่งนั้น 

รับฟังผูอ่ื้นอยา่งตั้งใจ  การรับฟังเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากสําหรับผูน้าํ เพราะการรับฟังทาํให้ผูน้าํเขา้ใจ

ผูอ่ื้น เพราะหากเราตอ้งการนาํใครแลว้ เราควรเขา้ใจในความตอ้งการของเรา มิเช่นนั้นเราก็จะไม่ได้

ความไวว้างใจจากเขาเลย เม่ือผูน้าํรับฟังผูอ่ื้น มากข้ึน ผูอ่ื้นก็จะรับฟังผูน้าํอยา่งเตม็ใจ 

การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีเยี่ยม  เราไม่สามารถทาํงานคนเดียวได ้ดงันั้นเราจึงควรเป็นผูน้าํ360 องศา 

คือเป็นผูน้าํรอบทิศทาง ดงันั้นคุณสมบติัความมีมนุษยส์ัมพนัธ์กบับุคคลรอบดา้นท่ีดีเยีย่ม ก็จะทาํให้

เราสามารถทาํงานร่วมกบับุคคลต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และจะไดรั้บความร่วมมือท่ีดี สุดทา้ยงานก็จะ

บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายได ้

ความมีใจรักในงานท่ีทาํ ไม่มีใครทาํอะไรไดดี้ ในส่ิงท่ีตวัเองไม่อยากทาํ และคนส่วนใหญ่ก็

จะทาํในส่ิงท่ีตวัเองรักอยา่งจริงจงั และมีความสุขจึงลืมความเหน็ดเหน่ือยไปเลย ผูน้าํท่ีมีความรักใน

งานท่ีทาํอยา่งลุ่มหลง ก็จะทาํงานนั้นอยา่งเต็มท่ี ไม่ยอ่ทอ้ แมว้า่จะเจออุปสรรคต่างๆ มากมาย ก็จะ

ทาํใหผู้ต้ามมองเห็น และอยากร่วมงานนั้นมากข้ึน เพราะพลงัท่ีผูน้าํใชใ้นการทาํงานก็จะแพร่ไปถึงผู ้

ตามดว้ยเช่นเดียวกนั ทาํใหที้มงานกระตือรือร้นในเป้าหมายนั้นร่วมกนั 
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การรู้จกัแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์บทพิสูจน์ผูน้าํท่ีแทจ้ริง คือ การเผชิญกบัปัญหาแลว้สามารถแกไ้ข

ได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ถอยหนีแมว้่าจะยุ่งยากแค่ไหนก็ตาม ผูน้าํมกัจะอยู่ด้านหลงัเวลางานนั้น

สามารถไดผ้ลสําเร็จตามเป้าหมาย แต่ผูน้าํจะออกมายืนแถวหน้าทนัที เม่ืองานนั้นพบกบัปัญหาท่ี

คาดไม่ถึงเกิดข้ึน และผูน้าํประเภทน้ีแหละท่ีทีมงานตอ้งการและไวว้างใจท่ีสุด 

ความเป็นผูรั้บผิดชอบอยา่งแทจ้ริง ผูน้าํ จะรับทั้งผิดและชอบ ในผลงาน ไม่ว่าผลลพัธ์ จะ

เป็นเช่นไร ก็ตาม ความรับผิดชอบเป็นคุณสมบติัท่ีผูน้าํหลายคนประกาศกอ้งกนัก่อนทาํงานวา่ ยินดี

รับผิดชอบทุกอยา่ง และเม่ือนั้น ทีมงานก็จะมีหวัใจพองโต ท่ีพร้อมจะลุยไปขา้หนา้ร่วมกบัผูน้าํเอง 

แต่หากผูน้าํขาดความรับผดิชอบ แลว้ไซด ์เช่ือไดเ้ลยวา่ คุณคงตอ้งเดินโดยลาํพงัแน่นอนเลย 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการการแบ่งปัน เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อ

หาแรงจูงใจในการแบ่งปัน ของบุคคลท่ีอยูใ่นระดบัผูน้าํทั้งในทางสังคม ธุรกิจ หรือการเมือง 

2. ศึกษาถึงการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัในการแบ่งปัน เน้ือหา ข้อมูล ข่าวสาร ใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ของบุคคลท่ีอยู่ในระดบัผูน้าํทั้งในทางสังคม ธุรกิจ หรือ

การเมือง 

3. การดําเนินการวจัิย 

การศึกษาอิสระน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม กล่าวคือใชแ้นวทางการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมรมเชียร์ลีดด้ิง มหาวิทยาลยัรังสิต กีฬา

เชียร์ลีดด้ิง รวมถึงวรรณกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผูน้าํ ขอ้มูลท่ีได้จากการทบทวน

วรรณกรรมถูกใช้ร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตพฤติกรรม แล้วนํามากาํหนดแบบสอบถาม

จาํนวน 40 คาํถามวดัภาวะผูน้าํทั้ง 4 ดา้นของนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง แบบสอบถามไดรั้บการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูอ้าํนวยศูนยพ์ฒันากีฬาเชียร์ลีดด้ิง มหาวิทยาลยั

รังสิต และปรับปรุงก่อนทาํการทอดแบบสอบถามให้แก่นกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงทุกคนในชมรม จาํนวน 

20 คน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทอดแบบสอบถามถูกนาํมาใช้ในการพฒันาคาํถามสัมภาษณ์เชิงลึกกบั

นกักีฬาทั้ง 20 คน เพื่อให้ทราบถึงเจตคติ และความเขา้ใจถึงแนวคิดภาวะผูน้าํ และความเป็นภาวะ

ผูน้าํของตนเอง และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองผา่นกิจกรรมการพฒันาของชมรม ขอ้มูลเชิง

ปริมาณถูกนาํมาประมวลโดยใช้ค่าความถ่ีและร้อยละค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน สําหรับการแปรผล

เชิงทฤษฎี โดยประมวลตามองค์ประกอบทั้ ง 4 ด้านของแนวคิดภาวะผูน้ํา โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ขอ้มูลทั้งสองส่วนถูกนาํมาแปรผลเชิงทฤษฎีร่วมกนั 
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4. ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาพบวา่นกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงของมหาวทิยาลยัรังสิตมีภาวะผูน้าํสูงทั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.56 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57) เม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบ พบวา่นกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงมีภาวะผูน้าํสูงทั้ง 

4 องค์ประกอบ เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 1) การมอบหมายงานท่ีทา้ทาย (ค่าเฉล่ีย 4.66 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50) 2) การกระตุ้นทางปัญญา และ/หรือ การส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิม 

(ค่าเฉล่ีย 4.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50) 3) การสร้างแรงบนัดาลใจ (ค่าเฉล่ีย 4.56 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.56) และ 4) การประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง (ค่าเฉล่ีย 4.41 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53) 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ภาวะผู ้นําของนักกีฬาเชียร์ลีดด้ิงได้รับการพัฒนาข้ึนผ่าน

กระบวนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์คบัขนั ทา้ทาย ทาํให้นกักีฬาตอ้งมี

ความกลา้คิด กลา้แสดงออก โดยนกักีฬาจาํเป็นตอ้งนาํนกักีฬาร่วมทีม การดึงดูดความสนใจจากผูช้ม 

การสร้างความเร้าใจให้กบัผูช้ม และถ่ายทอดความเป็นเอกลกัษณ์ของทีม และชาติไปพร้อมๆกนั 

นกักีฬาเชียร์ลีดด้ิงจึงพฒันาภาวะผูน้าํไปพร้อมๆกบัการเรียนในชั้นเรียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ

ทาํงานให้ประสบความสําเร็จได ้ทาํให้เป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ ชมรม และคณะ วิทยาลยัท่ีตอ้งการ

สร้างภาวะผูน้าํให้แก่นกัศึกษาสามารถสร้างกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักล่าวคือการ

ใช้สถานการณ์ท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า การทาํงานเป็นหมู่คณะ และการนาํความสนใจจาก

สาธารณชนไปพร้อมกนั 

5. บทสรุป 

จากการศึกษาวิจยั “ภาวะผูน้าํของนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง มหาวิทยาลยัรังสิต” ทาํให้ผูว้ิจยัทราบ

ถึงภาวะผูน้าํของนกักีฬาเชียร์ลีดด้ิง มหาวทิยาลยัรังสิต ทั้ง 4 ดา้น คือ การประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง  

การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาหรือส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การ

มอบหมายงานท่ีท้าทาย ถือเป็นภาวะท่ีดีในควรมีในทุกๆองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินการและพฒันาองคก์รนั้นๆ แต่ทวา่ในอีกมุมหน่ึง ในองคก์รท่ีมีแต่ผูน้าํ ไม่มีผูต้ามหรือองคก์ร

ท่ีมีผูน้าํเยอะเกินไป ในบางสถานการณ์อาจไม่ใช่ผลดีเสมอไป ข้ึนอยูก่บับทบทนั้นๆ 

ผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่าลกัษณะภาวะความเป็นผูน้าํ ท่ีมีติดตวัหรือเกิดจากการเรียนรู้ฝึกฝนลงมือ

ปฏิบติั กลา้คิดกลา้ทาํ กลา้แสดงออก เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่าง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนแล้ว ควรนําเอาความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ท่ีได ้ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพในอนาคต  

ตลอดจนการอยู่ร่วมกนักบัคนในสังคม โดยพฒันาจากองค์กรเล็กๆ ขยายสู่องค์กรใหญ่ เช่นจาก

สถาบนัครอบครัว สู่ชุมชน จากชุมชนสู่จงัหวดั ประเทศ และในระดบัโลกต่อไป เพราะในทุกๆ
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องคก์รยอ่มตอ้งการผูน้าํเพื่อขบัเคล่ือนและพฒันาองคก์รนั้นๆให้ดาํเนินไปตามวตัถุประสงค์อนัสูง

สุดแต่ในชมรมฯ 
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ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนย์บริการทรูช้อป 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

MOTIVATION FACTORS IN PURCHASING IPHONE SMARTPHONES 

THROUGH TRUE SHOP CENTERS OF CONSUMERS IN THE BANGKOK 

METROPOLITAN AREA 

ปิติมา ทวรัีตนศิลป์1 และ ดร. ไกรชิต สุตะเมือง2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวิจัยค ร้ัง น้ี  เ ป็นการวิจัย เ ชิงปริมาณโดยการศึกษา ปัจจัยแรงจูงใจในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีต่อปัจจัยแรงจูงใจในการซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน 3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) และความภกัดีในตรา

สินคา้ (Brand Loyalty) รวมทั้งความไวว้างใจต่อตราสินคา้ (Trust) ท่ีมีต่อปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน 

ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 

ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

อธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้ANOVA และ Multiple 

Regression Analysis เพื่อหาค่า T-Test F-Test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์พหุคูณ (R) สัมประสิทธ์ิ

การกาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี พบว่า 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการ

ศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 2) ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ย การประชาสัมพนัธ์ และ

การตลาดทางตรง มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทาง 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 3) ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความ

ไวว้างใจ มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูช้

อปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ, โทรศพัทมื์อถือ, ไอโฟน, การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ, ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้, ความภกัดีในตราสินคา้, ความไวว้างใจต่อตราสินคา้ 
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ABSTRACT 

This quantitative study investigates motivation factors in purchasing iPhone smartphones 

through True Shop Centers of consumers in the Bangkok Metropolitan area. The study aims: 1) to 

study differences in demographic factors that affect motivation factors in purchasing iPhone 

smartphones; 2) to study the relationship between integrated marketing communications that affect 

motivation factors in purchasing iPhone smartphones; 3) to study the relationship between brand 

image, brand loyalty and trust factors that affect motivation factors in purchasing iPhone 

smartphones. The samples in this study were consumers (N = 400) who purchased iPhone 

smartphones through True Shop Centers in the Bangkok Metropolitan area. The study used 

questionnaires for data collection to generate descriptive statistics such as frequency, mean, 

percentage, and standard deviation. Hypothesis testing was used to analyze the correlation between 

all factors in the study via inferential statistics such as ANOVA and multiple regression analysis to 

calculate the p-values of T-Test, F-Test, Sig, R, R2 and standard deviation at the significance level 

of 0.05.  

The findings indicate that 1) different demographic factors, such as occupation and average 

monthly income, significantly affect the motivation in purchasing iPhone smartphones through True 

Shop Centers of consumers in the Bangkok Metropolitan area (p <0.05); 2) factors in integrated 

marketing communications, such as public relation and direct marketing, significantly correlate 

with the motivation in purchasing iPhone smartphones through True Shop Centers of consumers in 

the Bangkok Metropolitan area (p < 0.05); and 3) other factors, such as brand image, brand loyalty 

and trust, significantly correlate with the  motivation in purchasing iPhone smartphones through 

True Shop Centers of consumers in the Bangkok Metropolitan area (p <  0.05). 

 

Key words: Motivation, Mobile Phone, iPhone, Integrated Marketing Communication, IMC, Brand 

Image, Brand Loyalty, Trust 
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1. บทนํา 

จากปัจจุบันท่ีมีเทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ีทันสมัยและก้าวหน้ามากยิ่ง ข้ึนทําให้

โทรศพัทมื์อถือกลายเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีสาํคญัมากข้ึนทุกวนั และการส่ือสารเขา้มีบทบาทเขา้

มาในชีวิตประจาํวนัมากข้ึนจนทาํให้คนทัว่โลกต่างยอมรับความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีทางการ

ส่ือสาร และนิยมใช้โทรศพัท์มือถือในการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัแบบไร้พรมแดน สําหรับ

ธุรกิจโทรศพัท์มือถือก็เช่นเดียวกันได้ให้ความสําคญักับการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ และมีการ

ปรับปรุงรูปแบบนวตักรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหท้นัสมยัตลอดเวลา จึงได้

มีการคิดคน้เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัต่างๆ ข้ึนมา ทาํให้โลกปัจจุบนักา้วเขา้สู่ยคุของโทรศพัทมื์อถือท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงและทนัสมยัมากกว่ารุ่นสมยัก่อนๆ หรือท่ีปัจจุบนัเรียกกนัว่า สมาร์ทโฟน เกิดข้ึน

ในทุกวนัน้ี  

สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หมายถึง โทรศัพท์มือถือท่ีมีคุณสมบัติเด่นในเร่ืองของ

ความสามารถในการทาํงานคล้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ซ่ึงมีระบบปฏิบัติการ (OS : 

Operating System) หรือแพลตฟอร์ม (Platform) ของตวัเอง เช่น iPhone OS (Apple), Blackberry OS 

(RIM), Android OS, Windows Mobile OS (Microsoft) และ Symbian OS เป็นตน้ หรืออาจสรุปได้

ว่า Smart Phone คือ โทรศพัท์มือถือท่ีมีฟังก์ชัน่เพิ่มเติมจากการทาํงานของโทรศพัท์มือถือทัว่ไป 

โดยมีความสามารถหลากหลายใกลเ้คียงกบัคอมพิวเตอร์ เช่น การใชง้านอินเทอร์เน็ต หรือการใช้

งานดา้นความบนัเทิงทัว่ไป และมีระบบปฏิบติัการ (สาํนกังานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : 2558) 

ดังนั้ นสมาร์ทโฟนจึงเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาในมือท่ีมีทุกอย่างท่ี

คอมพิวเตอร์มี เช่น CPU ความจาํภายใน ฮาร์ดดิสก ์เป็นตน้ หากตอ้งการติดตั้งระบบปฏิบติัการต่างๆ 

ผูใ้ชส้ามารถเลือกแอปพลิเคชัน่ท่ีตอ้งการใชไ้ด ้และสามารถสัมผสักบัประสบการณ์ความอจัฉริยะ

ใหม่ๆได ้ซ่ึงเป็นโทรศพัทมื์อถือท่ีนอกเหนือจากใชโ้ทรออก-รับสายแลว้ยงัมีแอพพลิเคชัน่ใหใ้ชง้าน

มากมาย สามารถรองรับการใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่น 3G, Wi-Fi และสามารถใชง้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค

และแอพพลิเคชัน่สนทนาชั้นนาํ เช่น LINE, Youtube, Facebook, Twitter ฯลฯ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถ

ปรับแต่งลูกเล่นการใชง้านสมาร์ทโฟนให้ตรงกบัความตอ้งการไดม้ากกว่าโทรศพัทมื์อถือธรรมดา 

ผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ นิยมผลิตสมาร์ทโฟนท่ีมีหนา้จอระบบสัมผสั, ใส่กลอ้งถ่ายรูปท่ีมีความ

ละเอียดสูง, ออกแบบดีไซน์ใหส้วยงามทนัสมยั, มีแอพพลิเคชัน่และลูกเล่นท่ีน่าสนใจ  

ซ่ึงความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและโทรศพัทมื์อถือ โทรศพัทมื์อถือ คือโทรศพัทท่ี์

ถือเอาคุณสมบติัการโทรเขา้และโทรออกเป็นหลกั แต่สมาร์ทโฟนจะเนน้แอปพลิเคชัน่เป็นหลกั เช่น

การเล่นเกมส์ การเขา้อินเตอร์เน็ต การจดัการไฟลเ์อกสารเป็นตน้ ซ่ึงจะมีคุณสมบติัต่างๆมากมาย
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ครอบคลุมในทุกๆดา้น กล่าวโดยง่าย คือ สมาร์ทโฟนเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ท่ีสามารถโทรศพัท์

ไดแ้ละเล่นอินเตอร์เน็ตไดท้าํให้สมาร์ทโฟนจึงไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก และสามารถสร้าง

จุดเด่นและความแตกต่างจากรูปแบบโทรศพัท์มือถือแบบธรรมดาหรือแบบอดีต ทาํให้บริษทั

โทรศพัท์มือถือต่างสามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และสามารถเพิ่มขยายฐานลูกคา้ได้

เพิ่มข้ึน รวมทั้งยงัสามารถเป็นโอกาสใหก้บัช่องทางของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การแข่งขนัของตลาดธุรกิจมือถือสมาร์ทโฟนมีความ

รุนแรงเพิ่มข้ึนจากคู่แข่งขนัแต่ละรายท่ีผลิตมือถือสมาร์ทโฟนออกมาใหท้นัสมยัและมีความแตกต่าง

โดนเด่นจากคู่แข่งขนัอยูต่ลอดเวลา จึงทาํใหผู้ผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้แอปเป้ิล รุ่น

ไอโฟน ในประเทศไทย ควรมีการสํารวจและวิจัยตลาดของผูบ้ริโภคอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อคอย

ตรวจสอบการตลาดว่า กลยุทธ์หรือการวางแผนทางการตลาดท่ีทางบริษทัวางไวน้ั้นมีผลลพัธ์หรือ

ผลกระทบเป็นอย่างไร โดยสามารถนาํผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปพฒันาการวางแผนทางการตลาดให้ตรงจุด

หรือสร้างจุดเด่นให้มากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากการแข่งขนัในตลาดท่ีเพิ่มข้ึนหรือรุนแรงมากข้ึนของ

ธุรกิจในปัจจุบนัดงักล่าว การทาํกลยทุธ์ทางการตลาดของมือถือสมาร์ทโฟนท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการ

สร้างนวตักรรมลํ้าสมยัเอยูต่ลอดเวลา เพื่อสร้างฐานลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใชง้านมือถือสมาร์ทโฟน

ลํ้าสมยัใหเ้พิ่มจาํนวนมากข้ึน จากฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีมีความแตกต่างและความซบัซอ้นมากข้ึนจาก

มือถือฟีเจอร์โฟนนั้น ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายอาจจะพบอุปสรรคมากมายในการทาํการตลาด  

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและมุ่งเนน้ถึงการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในการ

รับรู้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อโดยรวมต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย เพื่อนาํผลลพัธ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพต่อการแข่งขนัในตลาด

ปัจจุบนั รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายในทางการตลาดปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั เพื่อให้สามารถมีกลยทุธ์แข่งขนั

กบัคู่แข่งในตลาดปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัต่อความเคล่ือนไหวทางการตลาดในการ

แข่งขนัมากยิ่งข้ึน โดยอาจจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดหรือสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ี

ครอบครองไวใ้หอ้ยูไ่ด ้และเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจในเร่ืองดงักล่าวน้ีนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ตามท่ีตอ้งการต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีต่อปัจจยัแรงจูงใจ

ในการซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนย์บริการทรูช้อปของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) และ

ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) รวมทั้งความไวว้างใจต่อตราสินคา้ (Trust) ท่ีมีต่อปัจจยั

แรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูช้อปของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ประโยชน์ของการวจัิย 

1. นักการตลาดและผูบ้ริหารในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สามารถนํา

ผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคในสภาวะการตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยูใ่นปัจจุบนั 

2. นักการตลาดและผูบ้ริหารในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ทราบถึงอิทธิพล

ของการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ สามารถนําผลการวิจยัเก่ียวกับการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ เป็นแนวทางในการพฒันาการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

กลยทุธ์ในการทาํส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัดา้นการส่ือสารการตลาดท่ี

จะนาํไปสู่การตดัสินใจเลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือไอโฟน ของผูบ้ริโภค เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแรงจูงใจ

และการรับรู้ถึงคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคกบัสถานการณ์การแข่งขนัทางการตลาดในปัจจุบนั 

3. นักการตลาดและผูบ้ริหารในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ทราบถึงปัจจยั

แรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน สามารถนาํผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน เป็นแนวทางในการพฒันาการวางแผนทางการตลาดเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ขอบเขตของการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตของตัวแปร ทาํการศึกษาเฉพาะปัจจัยประชากรศาสตร์, ปัจจัยการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ, ปัจจยัภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจเท่านั้น 

2. ขอบเขตของตวัแปรตาม ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะปัจจยัดา้นแรงจูงใจเท่านั้น 
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3. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะประชากรของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเท่านั้น 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผู ้บริโภค หมายถึง ผู ้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือไอโฟนผ่านช่องทาง

ศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. โทรศพัทมื์อถือไอโฟน หมายถึง เป็นโทรศพัทมื์อถือท่ีมีความสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ต

และมลัติมีเดีย ผลิตและจาํหน่ายโดยบริษทัแอปเปิล โดยการทาํงานของไอโฟนสามารถใชง้านส่ง

อีเมล ใชเ้ป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ส่งเอสเอ็มเอส ท่องอินเทอร์เน็ตผ่านทางซอฟตแ์วร์ซาฟารี คน้หา

แผนท่ี ฟังเพลง และความสามารถอ่ืน โดยมีอุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย Wi-Fi (802.11b/g) บลูทูธ 2.0 

และกลอ้งถ่ายภาพ 2.0-megapixel ไอโฟนรุ่นแรกมีลกัษณะ 2.5G quad band GSM และ EDGE และ

รุ่นท่ีสองใช ้UMTS และ HSDPA  

 3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) 

หมายถึง เป็นกระบวนการของการพฒันาแผนงานส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชก้ารจูงใจหลายรูปแบบ

กบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง เป้าหมายของการส่ือสารการตลาด คือ การท่ีมุ่งสร้างพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Brand 

Contacts) เพื่อให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ท่ีจะนาํไปสู่ความรู้ ความคุน้เคย และความเช่ือมัน่

ในสินคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 

 4. แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความ

ตอ้งการ (Needs) พลงักดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรนเพื่อให้

บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้กไ็ด ้แรงจูงใจเกิด

จากส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ไดแ้ก่ ความรู้สึกตอ้งการ หรือขาดอะไร

บางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุน้ให้มนุษยป์ระกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนส่ิงท่ีขาดหรือ

ตอ้งการนั้น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงใดกต็ามท่ีมาเร่งเร้า นาํช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนา

ในการประกอบกิจกรรมในตวัมนุษย ์ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียง

อย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกนัได ้อาจกล่าวไดว้่า แรงจูงใจทาํให้เกิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจาก

ความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการเป็นส่ิงเร้าภายในท่ีสาํคญักบัการเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ี

ยงัมีส่ิงเร้าอ่ืน ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศท่ีเป็นมิตร การบงัคบัขู่เข็ญ การให้

รางวลัหรือกาํลงัใจหรือการทาํใหเ้กิดความพอใจ ลว้นเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดแรงจูงใจได ้
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6. กรอบแนวความคดิในการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทาง

ศูนย์บริการทรูช้อปของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีกรอบแนวคิด

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent 

Variables) ดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล (ประชากรศาสตร์) 

- เพศ  - รายได ้

- อาย ุ  - การศึกษา 

- อาชีพ  - สถานภาพ 

ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication : IMC) 

- Advertising การโฆษณา  

- Personal Selling การขายโดยพนกังานขาย 

- Sales Promotion การส่งเสริมการขาย  

- Public Relation การประชาสัมพนัธ์ 

- Direct Marketing การตลาดทางตรง  

- Viral Marketing การตลาดแบบไวรัสหรือปากต่อ

ปาก 

ปัจจัยแรงจูงใจในการซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน  

ผ่านช่องทางศูนย์บริการทรูช้อปของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

- Brand Image ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

- Brand Loyalty ความภกัดีต่อตราสินคา้  

- Trust ความไวว้างใจต่อตราสินคา้ 
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7. สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ย การโฆษณา, การขายโดยพนกังาน

, การส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพนัธ์, การตลาดทางตรง, และการตลาดแบบไวรัสหรือปากต่อ

ปาก มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ป

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความ

ไวว้างใจ มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูช้

อปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

8. แนวความคดิ ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อาย ุ

เพศ ขนาดและครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใช้

ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญัและสถิติท่ีวดัได้ของ

ประชากรท่ีช่วยกนักาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสงัคม วฒันธรรม ช่วย

อธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถ

เขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ตวัแปร

ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี คือ อาย ุ(Age), เพศ (Sex), ลกัษณะครอบครัว (Marital Status), 

รายได ้การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ (Income, education, occupation and status) 

แนวคดิและทฤษฎกีารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 

เสรี วงษ์มณฑา (2540) ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการว่า เป็น

กระบวนการของการพัฒนาแผนงานส่ือสารการตลาดท่ีต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมายของการส่ือสารการตลาด คือ การท่ีมุ่งสร้างพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Brand 

Contacts) เพื่อให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ท่ีจะนาํไปสู่ความรู้ ความคุน้เคย และความเช่ือมัน่

ในสินคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 
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แนวคดิและทฤษฎภีาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายภาพลักษณ์ตราสินค้าไวว้่า เป็นการรับรู้ของ

ผูบ้ริโภค (Consumer Perception) ท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงเป็นเร่ืองของความรู้สึกมากกวา่ความจริงท่ีพบ

ในคุณภาพและลกัษณะต่างๆของสินคา้ ดงันั้นในการโฆษณาจึงจาํเป็นตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ในรา

สินคา้ (Brand Image) โดยการสร้างความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ (Image Differentiation) 

แนวคดิและทฤษฎคีวามภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

Assael (1998) กล่าวว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลจากการรับรู้ของผูบ้ริโภคว่าตราสินคา้

สามารถสนองตอบความตอ้งการ เป็นส่ิงท่ีแสดงทศันคติในเชิงบวกต่อตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ซ่ึง

ผลกคื็อ การซ้ือซํ้า 

แนวคดิและทฤษฎคีวามไว้วางใจต่อตราสินค้า (Trust) 

อีแกน (Egan, 2001) กล่าวว่า ความไวว้างใจ เป็นการยอมรับในความเส่ียงท่ีอาจเป็นไปได้

ในทิศทางอ่ืน ซ่ึงเป็นสภาวะทางจิตวิทยาในการตั้งใจท่ีจะยอมรับความเส่ียงตามความคาดหวงัในเชิง

บวก ผ่านความตั้งใจหรือพฤติกรรมของผูอ่ื้น โดยเป็นทางเลือกท่ีอาจมีความเส่ียง ซ่ึงเป็นตวัขบั

เคล่ือนท่ีมีความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ และยงัท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพการสร้าง

ความสมัพนัธ์ใหเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน เพื่อลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนผา่นการรับรู้มากกวา่ส่ิงอ่ืนๆ  

แนวคดิและทฤษฎแีรงจูงใจ (Motivation Theory) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ให้ความหมายว่า การจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บ

การกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมในการกระทาํกิจกรรมต่างๆ อย่างมีพลงั มีคุณค่า มีทิศทางท่ีชดัเจน 

ซ่ึงแสดงออกถึงความตั้ งใจ เต็มใจ ความพยายาม หรือพลังภายในตนเอง รวมทั้ งการเพิ่มพูน 

ความสามารถท่ีจะทุ่มเทในการทาํงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการ และสร้างความพึง

พอใจสูงสุด  

แนวคดิและประวตัิเกีย่วกบัตราสินค้าโทรศัพท์มือถือไอโฟน 

วิ กิพี เ ดีย สารานุกรมเสรี (2559: ออนไลน์) โทรศัพท์มือถือไอโฟน หมายถึง เป็น

โทรศพัท์มือถือท่ีมีความสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและมลัติมีเดีย ผลิตและจาํหน่ายโดยบริษทั

แอปเปิล โดยการทาํงานของไอโฟนสามารถใชง้านส่งอีเมล ใชเ้ป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ส่งเอสเอม็เอส 

ท่องอินเทอร์เน็ตผ่านทางซอฟต์แวร์ซาฟารี คน้หาแผนท่ี ฟังเพลง และความสามารถอ่ืน โดยมี

อุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย Wi-Fi (802.11b/g) บลูทูธ 2.0 และกลอ้งถ่ายภาพ 2.0-megapixel ไอโฟน

รุ่นแรกมีลกัษณะ 2.5G quad band GSM และ EDGE และรุ่นท่ีสองใช ้UMTS และ HSDPA  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พนิตสิริ ศิลปะประเสริฐ (2555) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การรับรู้ส่ือ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคของโทรศพัทมื์อถือ

แอปเปิล รุ่นไอโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารการตลาดบูรณาการ มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของโทรศพัทโ์ทรศพัทมื์อถือแอปเปิล รุ่นไอโฟน 

ณัฐพล ล้ิมรังสรรค ์(2551) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของตราสินคา้ท่ีมีต่อทศันคติและพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างยงัให้ความสําคญักบัตราสินคา้ท่ีเน้นความเสถียรภาพและความคงทนของสินคา้เป็น

ลาํดบัแรก แต่ราคาตอ้งไม่แพงจนเกินไป นอกจากนั้นยงัให้ความสาํคญักบัศูนยซ่์อมบาํรุงท่ีสะดวก

มากกว่า ศูนยจ์ดัจาํหน่ายควบคู่ไปกบัการบริการหลงัการขายและการรับประกนัชั้นสูง ปัจจยัเหล่าน้ี

ส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้โดยตรง การสทดสอบสมมติฐานพบว่า ทศันคติดา้นตราสินคา้มี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย และช่องทางการส่งเสริม

การตลาด แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นราคาและยงัพบวา่ ราคาของคอมพิวเตอร์ท่ีจะเปล่ียนใน

อนาคตและความถ่ีในการเปล่ียนมีความสมัพนัธ์กบัระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค 

มีนา อ่องบางนอ้ย (2553) ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ ความไวว้างใจ และความพึงพอใจ ท่ี

มีผลต่อความภักดี ต่อตราสินค้า  CAT CDMA (แคท ซีดี เอ็มเอ) ผลการศึกษาพบว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น

พนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-25,000 บาท และมีภูมิภาคท่ีพกั

อาศยัอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ) (1) ดา้นความเหนือกว่าตราสินคา้อ่ืนมีความสัมพนัธ์กบั 

เพศ การตระหนักรู้ตราสินคา้ ด้านการจดจาได ้คุณภาพท่ีถูกรับรู้ ด้านความน่าเช่ือถือ และการ

ตอบสนอง การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติั และความพึงพอใจ ดา้นกระบวนการบริการ 

ลกัษณะทางกายภาพของบริการ และพนกังานผูใ้หบ้ริการ (2) ดา้นการยอมรับคุณภาพของตราสินคา้

มีความสัมพนัธ์กบั เพศ การตระหนกัรู้ตราสินคา้ ดา้นการจดจาํได ้คุณภาพท่ีถูกรับรู้ ดา้นความเป็น

รูปธรรม ความน่าเช่ือถือ และการตอบสนอง การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติั และความพึง

พอใจ ดา้นกระบวนการบริการ และพนักงานผูใ้ห้บริการ (3) ดา้นความสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการไดมี้ความสัมพนัธ์กบัเพศ การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติั และดา้นทศันคติ และ

ความพึงพอใจ ดา้นกระบวนการบริการ และพนกังานผูใ้หบ้ริการ 

ธีรภทัร์ ศุจิจนัทรรัตน์ (2555) ศึกษาเร่ือง การเปิดรับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ความไวว้างใจ และคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาตราสินคา้
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แอปเปิล ผลการวิจยัพบว่า ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตรา

สินคา้แอปเปิลในทุกดา้น ประกอบไปดว้ย ดา้นค่านิยมร่วม ดา้นความพึงพอใจ ดา้นความเท่ียงธรรม 

ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการส่ือสาร ตามลาํดบั โดยผลการวิจยัสามารถวิเคราะห์ไดว้่า ความ

ไวว้างใจในดา้นค่านิยมร่วมมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยตราสินคา้แอปเปิลสามารถแบ่งปันคุณค่า

ให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี มีการบริหารจดัการความตอ้งการ อธิบายลกัษณะสินคา้และบริการ มี

ความจริงใจ และรับฟังความคิดเห็นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการบริการจัดการความ

ต้องการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมองตราสินค้าแอปเปิลว่าบริษัทจะผลิตหรือพฒันาสินค้าเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างแน่นอน เปรียบเสมือนการสร้างความไวว้างใจดัง่

คาํมัน่สัญญา มีค่านิยมร่วมกนัวา่ตราสินคา้จะผลิตสินคา้และบริหารความตอ้งการใหก้บัผูบ้ริโภคได้

เป็นอยา่งดี  

เอกลกัษณ์ ทองใหญ่ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ไอแพด ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ โดยส่วนใหญ่แรงจูงใจทางดา้นเหตุผล 

ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นความประหยดั ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นความสะดวกสบายในการใชแ้ละการซ้ือ 

และดา้นบริการหลงัการขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือไอแพด ของผูบ้ริโภคในกรุงเพทมหา

นคร อาจเป็นเพราะไอแพดเป็นสินคา้เทคโนโลยใีหม่ท่ีมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และมีการพฒันาข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการของคนในยุคปัจจุบนัไดใ้น

หลายๆ เร่ือง อีกทั้งคุณสมบติัของไอแพดยงัไดร้วบรวมเอาคุณสมบติับางประการของอุปกรณ์อ่ืนๆ 

เขา้มารวมไวใ้นเคร่ือง เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่น MP3, 4 หรือ 5 เคร่ืองเล่นเกมส์หรือเพลส์สเตชัน่ 

เป็นตน้ และยงัถือว่ามีราคาค่อนขา้งสูง ผูบ้ริโภคจึงตอ้งมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงส่ิงท่ีจะไดรั้บจาก

ไอแพดจึงทาํให้แรงจูงใจทางดา้นเหตุผล ทั้งดา้นความประหยดั ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นความ

สะดวกสบายในการใชแ้ละการซ้ือ และดา้นบริการหลงัการขาย เขา้มามีอิทธิพลพฤติกรรมการซ้ือไอ

แพด ของผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานคร  

9.  วธีิการดําเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทาง

ศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน ผ่าน

ช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการสุ่มตวัอยา่ง

จากประชากร ซ่ึงมีอยูจ่าํนวนประมาณ 612,344 คน 

โดยคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973) 

จากการคาํนวณ จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการทราบ (n) = 400 ตวัอยา่ง ดงันั้นผูว้ิจยักาํหนด
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการทาํการศึกษาจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเกบ็ขอ้มูลทั้งหมด โดยใชว้ิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างใน

กรุงเทพมหานคร จาก 3 เขต (เขตห้วยขวาง, เขตปทุมวนั และเขตลาดพร้าว) เขตละ 80 ชุด และ

ปริมณฑล ในจงัหวดัปทุมธานี 80 ชุด และจงัหวดันครปฐม 80 ชุด รวมทั้งส้ิน 400 ชุด  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัการศึกษาวิจยั  เร่ือง  “ปัจจยัแรงจูงใจใน

การซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล”  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  แบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยมีจาํนวนขอ้คาํถาม

ทั้งหมด 59 ขอ้ ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 : แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, 

ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด (Closed-

ended question) โดยกาํหนดใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบไปดว้ย การ

โฆษณา, การขายโดยพนกังาน, การส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพนัธ์, การตลาดทางตรง, และ

การตลาดแบบไวรัสหรือปากต่อปาก โดยกาํหนดให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีจาํนวนขอ้

คาํถามทั้งหมด 34 ขอ้ เพื่อทดสอบระดบัความสาํคญั ซ่ึงมีมาตราวดัแบบอตัราส่วน แบบ 10 Points 

Rating Scale 

ตอนท่ี 3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ โดยกาํหนดให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีจาํนวนขอ้

คาํถามทั้งหมด 14 ขอ้ เพื่อทดสอบระดบัความสาํคญั ซ่ึงมีมาตราวดัแบบอตัราส่วน แบบ 10 Points 

Rating Scale 

ตอนท่ี 4 : แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน 

โดยกาํหนดให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 5 ขอ้ เพื่อทดสอบระดบั

ความสาํคญั ซ่ึงมีมาตราวดัแบบอตัราส่วน แบบ 10 Points Rating Scale 

สาํหรับขั้นตอนในการทดสอบขอ้มูลเพื่อใชใ้นการศึกษาไดก้าํหนดขั้นตอนไวด้งัน้ี 

1. ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมในของ

ภาษาท่ีใช ้(Wording) เพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลจริง 

 2. ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจาํนวน 30 ชุด ทาํการทดสอบ

กบักลุ่มเป้าหมายก่อนจะทดสอบจริง เพื่อให้แน่ใจว่าคาํถามท่ีอยูใ่นแบบสอบถามสามารถเขา้ใจได้

ง่าย 
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 3. ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 

ไปทาํการทดสอบ (Pre-Test) จาํนวน 30 ชุด กบักลุ่มประชากรผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน 

ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ป เพื่อนาํขอ้มูลของแบบสอบถามในตอนท่ี 2, 3 และ 4 มาทดสอบ

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีของ Cronbach’s Alpha     (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2545, หนา้ 127) 

โดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช ตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกว่า 0.700  ซ่ึงผลการ

ทดสอบพบว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในตอนท่ี 2 และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจในส่วนท่ี 3 และปัจจยัแรงจูงใจใน

ส่วนท่ี 4 มีค่ามากกวา่ 0.700 ถือวา่แบบสอบถามสามารถนาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลได ้

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดว้ยสถิติเบ้ืองตน้ และใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการใช้

แบบสอบถาม ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยบรรยายลกัษณะปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีมีปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ใชค่้าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) บรรยายระดบัความสาํคญัของ

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดี

ต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ และปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทาง

ศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทางสถิติท่ีกาํหนดไว ้โดยในการวิเคราะห์ผลกระทบของ

ตวัแปรต่างๆ โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ซ่ึงไดแ้ก่ 

 1. ค่าสถิติ t-Test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์

ดา้นเพศกบัปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีระดบันบัสาํคญัท่ี 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 2. ค่าสถิติ F-Test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์

ด้านอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพ กับปัจจัยแรงจูงใจในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีระดบันบัสาํคญัท่ี 0.05 ทั้งน้ีผูว้ิจยัยงัไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่โดย
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การใชว้ิเคราะห์ Post Hoc แบบ Sheffe เพื่อศึกษาความแตกต่างรายคู่สําหรับตวัแปรท่ีทดสอบโดย    

F-Test แลว้พบความแตกต่าง เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 3. วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชว้ิเคราะห์ผลขอ้มูล

ผลข้อมูลในส่วนของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วย 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ปัจจยัแรงจูงใจใน

การซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3  

10.  สรุปผลการวจัิย 

     1. การวเิคราะห์สถิติพรรณนาของตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม 

 ส่วนที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 เพศ ผลการวิจยั พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 250 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.5 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 อาย ุผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 30 - 39 ปี จาํนวน 

166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 สถานภาพ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 251 

คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 400 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 อาชีพ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 400 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน / 

พนกังานธนาคาร จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 400 คน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ป ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ ดงัน้ี 

 ดา้นการโฆษณา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นการโฆษณา 

เฉล่ียในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 6.79) โดยให้ความสําคัญกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านส่ือ

อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การโฆษณาผลิตภณัฑผ์า่นส่ือโทรทศัน์ วิทย ุ
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 ดา้นการขายโดยพนกังาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการขาย

โดยพนกังาน เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 7.21) โดยให้ความสาํคญักบัพนกังานคอยแนะนาํบริการ

ต่างๆ ใหลู้กคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ พนกังานมีอธัยาศยัดี พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม ยิม้แยม้ แจ่มใส 

 ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อดา้นการส่งเสริม

การขาย เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 8.03) โดยใหค้วามสาํคญักบัสามารถผอ่นชาํระผา่นบตัรเครดิต

ไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือดอกเบ้ียใดๆ ทั้งส้ินตามเง่ือนไขท่ีระบุมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี

แพค็เกจโปรโมชัน่การใชง้านในราคาพิเศษท่ีมีความหลากหลายใหเ้ลือกตามท่ีตอ้งการ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 7.36) โดยให้ความสําคญักบัการประชาสัมพนัธ์เน้น

ในช่วงการมีโปรโมชัน่พิเศษมากท่ีสุด รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ

ผลิตภณัฑ ์

 ด้านการตลาดทางตรง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อด้านการตลาด

ทางตรง เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.62) โดยให้ความสําคญักบัมีการเสนอขายสินคา้ผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ต และมีการจองซ้ือสินคา้ล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตในช่วงท่ีจะมีการเปิดตวั

ผลิตภณัฑรุ่์นใหม่ล่าสุดมากท่ีสุด รองลงมาคือ การส่งจดหมายเชิญร่วมงานเปิดตวัผลิตภณัฑรุ่์นใหม่

ล่าสุด 

ดา้นการตลาดแบบบอกเล่าปากต่อปาก พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อดา้น

การตลาดแบบบอกเล่าปากต่อปาก เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 7.49) โดยให้ความสําคญักบัรับรู้

ขอ้มูลจากส่ืออินเตอร์เน็ตผา่นเวบ็บอร์ด เช่น เวบ็พนัทิป มากท่ีสุด รองลงมาคือ รับรู้ขอ้มูลจากเพื่อน 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ดา้นความ

ภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) ดา้นความไวว้างใจต่อตราสินคา้ (Trust) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ป ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัต่อปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ (Brand Image) ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) ดา้นความไวว้างใจต่อตราสินคา้ 

(Trust) ดงัน้ี 

 ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อ

ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 8.52) โดยให้ความสาํคญักบัมีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับมากท่ีสุด รองลงมาคือ สินคา้มีความน่าเช่ือถือ 
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 ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญั

ต่อด้านความภักดีในตราสินคา้ เฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 7.90) โดยให้ความสําคญักับอยาก

กลบัมาใชสิ้นคา้อีกในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ อยากแนะนาํบุคคลอ่ืนใหใ้ชสิ้นคา้ 

ดา้นความไวว้างใจต่อตราสินคา้ (Trust) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อดา้นความ

ไวว้างใจต่อตราสินคา้ เฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 8.09) โดยให้ความสาํคญักบัมีความไวว้างใจใน

ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความไวว้างใจในองคก์ร 

     2. การวเิคราะห์สถิติอ้างองิเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

จากผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานดงักล่าว มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทาง

ศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ย การโฆษณา, การขาย

โดยพนกังาน, การส่งเสริมการขาย, การประชาสมัพนัธ์, การตลาดทางตรง, และการตลาดแบบไวรัส

หรือปากต่อปาก มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทาง

ศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประกอบ

ไปด้วย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทาง

ศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัท์มือถือ

ไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 

Coefficients 

Independent Factors 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tole 

rance 
VIF 

(ค่าคงท่ี) 3.137 .343  9.135 .000   

การโฆษณา .026 .041 .034 .641 .522 .459 2.180 

การขายโดยพนกังาน -.025 .043 -.031 -.597 .551 .498 2.008 

การส่งเสริมการขาย -.041 .044 -.048 -.938 .349 .503 1.988 

การประชาสมัพนัธ์ .150 .053 .185 2.846 .005* .311 3.217 

การตลาดทางตรง -.151 .028 -.277 -5.350 .000* .490 2.041 

การตลาดแบบบอกเล่า

ปากต่อปาก 
.060 .046 .065 1.320 .188 .539 1.856 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  .153 .071 .142 2.157 .032* .305 3.280 

ความภกัดีในตราสินคา้  .315 .055 .364 5.686 .000* .320 3.120 

ความไว้วางใจต่อตรา

สินคา้  
.169 .059 .189 2.851 .005* .298 3.352 

F = 41.169  Sig. = .000  *อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

Model Summary 

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

.698a .487 .475 1.04673 1.848 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 โดยใช ้MRA พบวา่  
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 ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ย การประชาสัมพนัธ์, การตลาด

ทางตรง และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความ

ไวว้างใจ มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูช้

อปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ส่วนปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ย การโฆษณา, การขายโดย

พนักงาน, การส่งเสริมการขาย, และการตลาดแบบบอกเล่าปากต่อปาก ไม่มีความสัมพนัธ์กับ

แรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูช้อปของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ค่ าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์พหุ คูณ (R) = 0.698a แสดงว่ า  ปัจจัยแรงจูงใจในการ ซ้ือ

โทรศพัท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ย การประชาสัมพนัธ์, 

การตลาดทางตรง และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

และความไวว้างใจ ในระดบัสูง เน่ืองจาก R มีค่ามาก 

 ค่าสมัประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = 0.487 แสดงวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

ท่ีประกอบไปด้วย การประชาสัมพนัธ์, การตลาดทางตรง และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วย 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการ ทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล คิดเป็น 48.7% ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของ

ตวัแปรตามไดร้้อยละ 48.7 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 51.3 หรือ 51.3% เป็นผลต่อเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า (Std. Error of the Estimate) = 1.04673 

การประมาณค่าปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ป

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยั

อ่ืนๆ เป็นตวัประมาณ มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 1.04673 

 ค่าความคลาดเคล่ือน (Durbin-Watson) = 1.848 ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูช้อปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยัอ่ืนๆ มีค่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระกนั 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test .187 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-test .749 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-test .857 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-test .442 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-test .000 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test .000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

การโฆษณา MRA .522 ปฏิเสธ 

การขายโดยพนกังาน MRA .551 ปฏิเสธ 

การส่งเสริมการขาย MRA .349 ปฏิเสธ 

การประชาสมัพนัธ์ MRA .005 ยอมรับ 

การตลาดทางตรง MRA .000 ยอมรับ 

การตลาดแบบบอกเล่าปากต่อปาก MRA .188 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอ่ืนๆ    

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  MRA .032 ยอมรับ 

ความภกัดีในตราสินคา้  MRA .000 ยอมรับ 

ความไวว้างใจต่อตราสินคา้  MRA .005 ยอมรับ 

11. อภิปรายผล 

อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

1. อภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

จากการศึกษา ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัต่างๆ ดงัน้ี 

เอกลกัษณ์ ทองใหญ่ (2554) ไดศึ้กษา ปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ไอแพดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือไอแพดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัจากอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมการซ้ือไอแพดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ภสัสร อติชาตนนัท ์(2555) ไดศึ้กษา พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี

อิทธิพล ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ iPad ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ iPad ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาของสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ดา้นการจดัจาหน่าย ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

พชรอร แสงแกว้ (2554) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ 

Apple iPhone ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อ 

Apple iPhone ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. อภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที ่2 ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

จากการศึกษา การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์, การตลาดทางตรง ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบัผลงานต่างๆ ดงัน้ี 

ธีรภทัร์ ศุจิจนัทรรัตน์ (2555) ไดศึ้กษา การเปิดรับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ความไวว้างใจ และคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาตราสินคา้

แอปเปิล พบวา่ การเปิดรับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการโฆษณา การใชพ้นกังานขาย 

การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ และการตลาดเชิงกิจกรรม มี

ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้แอปเปิล อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

ณัฐเนตร ศรีนวล (2556) ไดศึ้กษา ปัจจยัทางการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือแทบ็เลต็ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทางการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจร ดา้นการขายโดยพนกังานขาย และดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้แทบ็

เลต็ท่ีตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. อภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที ่3 ปัจจัยอ่ืนๆ ด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 

ด้านความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ด้านความไว้วางใจต่อตราสินค้า (Trust) 

จากการศึกษา ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทาง

ศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
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ระดับ 0.05 ได้แก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจ ซ่ึงมีความ

สอดคลอ้งกบัผลงานต่างๆ ดงัน้ี 

ฉันท์ชนก เรืองภักดี (2557) ได้ศึกษา คุณค่าตราสินค้า คุณภาพการบริการ และความ

ไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ Power Bank ของผูบ้ริโภคท่ีใช ้Smartphone และ Tablet ใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ความไวว้างใจของแบตเตอร่ีสาํรองไฟ (Power Bank) มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปิยะพล ศึกประเสริฐ (2556) ไดศึ้กษา การศึกษาปัจจยัดา้นบริการ คุณภาพบริการ และความ

จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

ปัจจัยด้านการบริการของธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) มี

อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 พิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการบริการ ดา้นกายภาพ ดา้น

การส่งเสริมการขาย และดา้นค่าธรรมเนียมบริการ มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ช้บริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

12. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัการศึกษา “ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนผ่านช่องทาง

ศูนยบ์ริการทรูชอ้ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  สามารถนาํผลท่ีไดไ้ป

ประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินในธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั พฒันาแนวทางในการพฒันา

กลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสภาวะการตลาดท่ีมีการแข่งขนักนั

อยูใ่นปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติจริง 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ถือเป็นปัจจยัสาํคญักบั

แรงจูงใจในการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนผ่านช่องทางศูนยบ์ริการทรูช้อปของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูป้ระกอบการควรศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยเน้นความสําคญักบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน / 

พนักงานธนาคาร และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท เพราะผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีอาชีพ

เป็นหลกัเป็นแหล่ง อีกทั้งรายไดท่ี้เหมาะสมท่ีสามารถจะซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนท่ีมีราคาค่อนขา้ง

สูง โทรศัพท์มือถือไอโฟนจึงเป็นตัวเลือกท่ีส่งผลให้ผู ้บริโภคกลุ่มน้ีมีแรงจูงใจในการซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟนผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ปมากท่ีสุด และผูป้ระกอบการกค็วรท่ีจะศึกษา

เก่ียวกับความต้องการของผูบ้ริโภคในกลุ่มประชากรศาสตร์อ่ืนๆ ด้วย เพื่อท่ีจะเพิ่มฐานกลุ่ม

ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆ ใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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 2. ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ควรให้ความสําคัญกับด้านการ

ประชาสัมพนัธ์เน้นในช่วงการมีโปรโมชัน่พิเศษให้กบัผูบ้ริโภค และการประชาสัมพนัธ์ถึงขอ้มูล

รายละเอียดเทคโนโลยใีหม่ๆ ของผลิตภณัฑ ์เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ในการ

พิจารณาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน และควรปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์ในการจดักิจกรรม

ต่างๆ ของบริษทัให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงขอ้มูลข่าวสารในการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภค

สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในงานกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัไดม้ากยิง่ข้ึน  

3. ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ควรให้ความสําคญักับด้านการตลาด

ทางตรง โดยมีการเสนอขายสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และมีการจองซ้ือสินคา้ล่วงหน้าผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตในช่วงท่ีจะมีการเปิดตวัผลิตภณัฑรุ่์นใหม่ล่าสุด เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการซ้ือ

สินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีความสะดวกและเขา้ถึงการซ้ือสินคา้ไดง่้ายเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงช่องทาง 

ซ่ึงการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตกจ็ะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

และควรปรับปรุงให้มีการเสนอขายสินคา้จากพนักงานผ่านทางโทรศพัท์ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บรู้มากยิง่ข้ึน 

4. ปัจจัยอ่ืนๆ ควรให้ความสําคัญกับด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เพราะ

ภาพลกัษณ์ท่ีดีมีต่อตราสินคา้จะเป็นภาพในจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บการปลูกฝังอยา่งมัน่คงในดา้น

ความรู้สึกนึกคิดต่อสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ดงันั้นภาพลกัษณ์ต่อตรายี่ห้อ (Brand Image) นั้นควรจะมี

ความเด่นเป็นพิเศษ และมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองท่ีไม่เหมือนใคร จึงจะทาํใหสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑ์

นั้นอยูเ่หนือการแข่งขนัจากบริษทัคู่แข่งอ่ืนๆ และสามารถดาํรงหรือประทบัอยูใ่นความทรงจาํและ

จิตใจของผูบ้ริโภคอยา่งยาวนานตลอดไป 

5. ปัจจยัอ่ืนๆ ควรใหค้วามสาํคญักบัดา้นความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) หากลูกคา้

มีความภกัดีในตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคจะอยากกลบัมาใชสิ้นคา้อีกในคร้ังต่อไป และผูบ้ริโภคอยาก

ท่ีจะแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ใชสิ้นคา้น้ีดว้ย ซ่ึงการท่ีผูบ้ริโภคมีความภกัดีในตราสินคา้นั้นแลว้ จะช่วย

ใหบ้ริโภคเกิดความประทบัใจในตราสินคา้และจะไม่ไปซ้ือสินคา้ยีห่อ้อ่ืนทดแทน 

6. ปัจจยัอ่ืนๆ ควรให้ความสําคญักบัดา้นความไวว้างใจต่อตราสินคา้ (Trust) เพราะลูกคา้มีความ

ไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ และมีความไวว้างใจในองคก์ร ดงันั้นควรรักษาความไวว้างใจท่ีลูกคา้มีต่อ

คุณภาพและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี และความไวว้างใจในองคก์รใหค้งอยูต่ลอดไป 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. เน่ืองจากปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และปัจจยั

แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนย์บริการทรูช้อป มีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอด ดงันั้นควรมีการศึกษาเร่ืองปัจจยัต่างๆ อยา่งเป็นระยะ เพื่อให้ไดข้อ้มูลงานท่ี
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ทนัสมยัและสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิม่

มากข้ึน 

 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน ผา่นช่องทางศูนยบ์ริการทรูชอ้ป 

 3. ควรศึกษาถึงจุดแขง็จุดอ่อนของโทรศพัทมื์อถือไอโฟน โดยเจาะจงรุ่นเพื่อเปรียบเทียบ

กบัคู่แข่งขนัหลกั เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ในการ

วางแผนเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือไอโฟนไดต้รงจุด 

 4. ควรศึกษาการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั กลุ่มตวัอย่างต่างจงัหวดัเพิ่มเติม เพื่อให้ได้

ผลการวิจยัท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศมากข้ึน เพื่อนาํวิจยัท่ีไดม้าพฒันาปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ และปัจจยัอ่ืนๆ ในแต่ละพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคทัว่

ประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจยัการรับรู้ในการตลาดเชิงบรูณาการทีม่ีต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือบ้านจดัสรร 

ในเขตปริมณฑล 

PERCEPTION OF INTERGRATED MARKETING COMMUNICATION 

IMPACTS CONSUMERS’ DECISION IN GRATER BANGKOK HOUSING 

INDUSTRY 

ไพศาล ศงัขวณิช1 และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้3 ขอ้ ดว้ยกนัคือ เพื่อ

ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นจดัสรร เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงบูรณาการกับแรงจูงใจในการซ้ือบ้านจัดสรร เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการซ้ือบา้นจดัสรรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ัง

น้ี เป็นลูกคา้ท่ีเขา้มาเยีย่มชมงานแสดงสินคา้บา้นจดัสรรในหา้งสรรพสินคา้ Central Westgate อาํเภอ

บางบวัทอง, จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแทจ้ริง โดยการสุ่มแบบ  ( Accidental 

Selection ) โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมดโดยบงัเอิญให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาเยี่ยมชมบูทบา้นจาํนวน 

400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา

ไดแ้ก่ ค่าร้อยล่ะ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ในทดสอบ

สมมติฐาน คือ t-Test , f-Test ( One Way ANOVA) และMultiple  Regression  Analysis  เพื่อทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล  2  ชุด  หรือตวัแปร 2 ตวั ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ในการหาค่าความ

แตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจากการศึกษาพบว่าทางดา้นประชากรศาสตร์ อายุ, 

สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมี

ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตปริมณฑล อย่ามีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การตลาดเชิงบรูณาการ พบว่า การโฆษณา มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรร

ในเขตปริมณฑล และปัจจยัอ่ืน ๆ พบว่า ภาพลกัษณ์และความภกัดีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  

 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ, บา้นจดัสรรในเขตปริมณฑล 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABTRACT 

In this independent study, the researcher has set three objectives (1) to study the different 

in demographic factor that has impact on consumers’ house buying decision (2) to study the 

relationship between integrated marketing communication strategies that has impact to consumers’ 

house buying decision (3) to study the relationship between other factors and consumers’ house 

buying decision.  

Consumers that come in and visit housing event in Central Westgate Bangbuathong are the 

samples that the researcher decided to use, which we cannot determine the exact number of people 

so the researcher decided to use “Accidental Selection Method” by using questionnaires to people 

who come in and visited our booth 400 samples altogether.  The researcher was using descriptive 

statistics include percentage, the mean, and the standard deviation as the researching tools.  

Inferential statistics used in the test is t-Test, f-Test ( One Way ANOVA) and Multiple Regression 

Analysis, to test the relationship between 2 samples, or two set of variables at the significance level 

of 0.05  

 The test result from demographic factors the differences in age, family status, education 

levels, and income has a relationship with integrated marketing communication that has a significant 

impact to consumers’ house buying decision in the level of 0.05.The integrated marketing 

communication strategy factors founded that only commercial has a significant level of 0.05 which 

has impact on the consumer’s house buying decision. In the other factors founded that the brand 

image, and brand royalty have impact on the consumers’ house buying decision with the statistic 

levels of 0.05. 

 

Keyword: Impact, Grater Bangkok Housing Industry  
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1.  บทนํา 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์ความสาํคญัในการเจริญเติบโตของแต่ละประเทศเน่ืองจากมีมูลค่า

ค่อนขา้งสูง และยงัเช่ือมโยงกบัการผลิตสาขาอ่ืนๆดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการจา้งงาน หรือธุรกิจท่ีจาํเป็น

จะตอ้งมาเก่ียวขอ้งกบัภาคอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจบา้นจดัสรรถือว่ามีความสาํคญัต่อการพฒันาเป็น

ระบบขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของประเทศ ภาพลกัษณ์ของโครงการบา้นจดัสรร ส่งผลกระทบต่อ

ความเช่ือมัน่และความมัน่คง ธุรกิจบา้นจดัสรรถือว่ามีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงและมีโครงสร้างทาง

ธุรกิจท่ีซับซ้อนและมีความเส่ียงในการลงทุนมากข้ึนเร่ือยๆ และจาํเป็นจะตอ้งมี การจดัการดูแล

กิจการท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาลท่ีดี  มีกลยทุธ์ในเร่ืองของการโฆษณา เขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงเป็นปัจจยัท่ีมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในการบริหารจดัการธุรกิจบา้นจดัสรรเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงและยงัเป็นการ

สร้างความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริโภค การมี กฎหมายคุม้ครองการดาํเนินกิจการโครงการบา้นจัดสรร 

เพื่อให้การควบคุมกาํกบับริษทับา้นจดัสรรให้เป็นอยา่งมีมาตรฐานท่ีเหมือนๆกนั กฎหมายควบคุม

การดาํเนินธุรกิจบา้นจดัสรรเป็นเคร่ืองมือของกรมท่ีดินในการกาํกบัควบคุมดูแลบริษทับา้นจดัสรร

ให้ดาํเนินกิจการอย่างมีความแขง็แกร่งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกาํหนดอาํนาจให้กรมท่ีดิน 

สามารถควบคุมกิจการได้หากการดาํเนินการและฐานะของบริษทับา้นจัดสรรมีความสุ่มเส่ียง

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของผูอ้ยูอ่าศยั ทาํใหโ้ครงการบา้นจดัสรรตอ้งมีการปรับระบบ

เพื่อการตรวจสอบ ระบบงานก่อสร้างและการดาํเนินงานเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบั

กฎระเบียบท่ีมีไว้ควบคุมการดําเนินกิจการของบริษัทบ้านจัดสรรทั่วประเทศ เข้าถึงข้อมูล

กฎระเบียบของการดาํเนินงานโครงการบา้นจดัสรรไดจ้าก 

2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้น

จดัสรร 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการตลาดเชิงบูรณาการกับแรงจูงใจในการซ้ือบา้น

จดัสรร 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการซ้ือบา้นจดัสรร 

3.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เ พื่ อ นํา ข้อ มู ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท า ง ด้า น ปั จ จัย ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์ 

ต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นจดัสรร 

 2.    เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาความแตกต่างการตลาดเชิงบูรณาการกบัแรงจูงใจในการซ้ือ

บา้นจดัสรร 

 3.   เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาความแตกต่าง ปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการซ้ือบา้นจดัสรร 
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4.  สมมติฐานของการวจัิย 

สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายได,้ ระดบั

การศึกษา, และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นท่ีแตกต่างกนั 

สมมุติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปด้วย การโฆษณา, การ

ประชาสัมพนัธ์, กระบวนการขาย, Promotion, และ Word of Mouth มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน

การซ้ือบา้นจดัสรร 

 สมมุติฐานข้อท่ี 3 ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์โครงการ, ความภักดีต่อ

โครงการ, และความเช่ือถือต่อโครงการ มีความสมัพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการซ้ือบา้นจดัสรร 
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5.  กรอบแนวความคดิ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการรับรู้ในการตลาดเชิงบรูณาการท่ีมีต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

บา้นจดัสรรในเขตปริมณฑล” มีกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                     - รายได ้                                                                                             

- อาย ุ                    - ระดบัการศึกษา                                                                                      

- อาชีพ                  - สถานภาพ                                                   

 

         ตัวแปรตาม 

IMC 

- โฆษณา                                                                 

- ประชาสมัพนัธ์                                                             

- กระบวนการขาย   

- Promotion 

-Word of Mouth                                                                                                            

 

 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

- Brand Image  

- Brand Loyalty                                               

- Trust                                                 

 

 

ภาพท่ี  1  แสดงกรอบแนวความคิด 

6.  การดําเนินการวจัิย 

 กลุ่มตวัอย่าง  คือ  ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้ Central Westgate บางใหญ่จาํนวน 

50,000 คนจึงใช้การกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีท่ีทราบ

ประชากรท่ีแน่นอนของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และค่าความ

คาดเคล่ือน ± 5 %(Yamane, 1973 : 125 อา้งในวลัภา พลัลภชนกนาถ,2547 : 29) จากการคาํนวณได้

 

แรงจูงใจในการซ้ือ

บา้นจดัสรร 
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ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการทราบ n = 396.83 ตวัอยา่ง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ

ศึกษาจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํงานวิจยัเป็นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท่ีผูว้ิจยั 

ไดส้ร้างข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามแบบเลือกตอบ, คาํถามเลือกประเมิณค่าเป็นมตราส่วน (Rating 

Scale) โดยแบ่งลกัษณะออกเป็น 4 ส่วนตวั คือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ของ

ลูกคา้ท่ีเขา้มาเยี่ยมชมบูทโครงการบา้นจดัสรร ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้  ระดบั

การศึกษา, และสถานภาพ 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ซ่ึงประกอบ

ไปด้วยการ โฆษณา, การประชาสัมพนัธ์, กระบวนการขาย, Promotion, ปากต่อปาก (Word of 

Mouth) ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของนักท่องเท่ียว เป็นคาํถามแบบ (Rating Scale) ระดับ

ความเห็นจาก 0 จนไปถึง 10 รวมทั้งหมด 10 ระดบั 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ (Brand 

Image), ความภกัดี (Brand Loyalty), และความไวว้างใจ (Trust) ท่ีทาํให้เกิดแรงจูงใจในการซ้ือบา้น

จดัสรร เป็นคาํถามแบบ (Rating Scale) ระดบัความเห็นจาก 0 จนไปถึง 10 รวมทั้งหมด 10 ระดบั 

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรใน

เขตปริมณฑล เป็นคาํถามแบบ (Rating Scale) ระดบัความเห็นจาก 0 จนไปถึง 10 รวมทั้งหมด 10 

ระดบั 

 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ส่วนการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ทั้ง

ทางเน้ือหา และความครอบคลุมของคาํถามนั้น ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีสร้างข้ึน นาํไป

ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสอดคลอ้งของเน้ือหา ความครอบคลุมของ

ประเด็นคาํถาม อีกทั้งลกัษณะของขอ้ความท่ีใช ้หลงัจากนั้นปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์

ปรึกษาก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง และส่วนการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจัยได้นํา

แบบสอบถามท่ีไดผ้่านการแกไ้ขไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ จาํนวน 40 ชุด เพื่อหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha) สรุปแบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจยัในคร้ังน้ี

มีความน่าเ ช่ือถือของข้อคําถามผ่านเกณฑ์ท่ีระดับค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbrach’s Alpha) มากกวา่ 0.7 

 เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามครบถว้นตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูว้ิจยัทาํการ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูล และแยกแบบสอบถามท่ีไม่ครบถว้นออก หลงัจาก
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นั้นนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาจดัเรียงกลุ่มขอ้มูล แลว้นาํไปบนัทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชจ้ะมีดงัน้ี 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชบ้รรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.  ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้โดยในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐานจะใชส้ถิติทดสอบแบบ t-Test, f-

Test และสมการการถดถอยเชิงเสน้แบบพหุ (Multiple Linear Regression) 

7.  ผลการวจัิย 

 พบว่า จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 210 

คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวนทั้งหมด 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ตามลาํดบั

ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมามีอายอุยูร่ะหวา่ง 20-

30 ปี จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 อายท่ีุระหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 

อายรุะหวา่ง 51-60 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และอายมุากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.0 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของลูกคา้ทางการโฆษณา ผ่านทาง 

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.74 และมีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.963 และลูกคา้ให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด นั้นก็คือ พบเห็นโฆษณาผา่นยุ

กระจายเสียง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.71 และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 2.310 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า  มีความคิดเห็นเ ก่ียวกับการรับรู้ของลูกค้าทางการ

ประชาสัมพนัธ์ ผ่านทาง การเลือกใชต้วัอกัษรท่ีมีความโดดเด่นของโครงการ มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ7.68 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.781 และลูกค้าให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด นั้นก็คือ คาํแนะนาํจากผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.56 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.836 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัทางกระบวนการ

ขาย ผา่นการติดตามใหบ้ริการหลงัการขาย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.97 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.571 และลูกคา้ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด นั้นก็คือ พนกังาน

มีความกระตือรือร้นในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 7.81 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.707 
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นเทคโนโลยทีนัสมยั  พบวา่ ประหยดัเวลาในการทาํธุรกรรม 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.76 ใชง้านไดห้ลายช่องทางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.28 

เป็นการเพิ่มคุณภาพในการใชง้านกบัผูใ้ชง้านออนไลน์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.18 ลูกคา้สามารถ

ทราบขอ้มูลต่างๆ ของทางธนาคารไดท้นัทีท่ีตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.14 ทราบผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ ผา่นช่องทางออนไลน์ของทางธนาคาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.37 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัการส่งเสริการขาย 

(Promotion) การขายบา้นพร้อมลุน้ชิงโชครถยนตโ์ครงการบา้นจดัสรร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.52   และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.187 และลูกคา้ให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

นั้นก็คือ การขายบา้นแถมทองคาํ พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ดา้นการส่งเสริมการขาย มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.28 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.046 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของลูกคา้เก่ียวกบัการบอกแบบปาก

ต่อปาก (Word of Mouth) ผ่านการบอกเล่าจากบุคคลในครอบครัวเก่ียวกบัโครงการ พบว่ามีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ดา้นการบอกต่อแบบปากต่อปาก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.81   และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.828 และลูกคา้ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด นั้นกคื็อ การบอก

เล่าผ่านบลอ็กท่ีอยูอ่าศยั พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ดา้นการบอกต่อแบบปากต่อ มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.50 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.963 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของนกัลูกคา้ทางภาพลกัษณ์ 

ผ่านความประทบัในการให้บริการท่ีดีของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.27 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.773 และการมีส่วนช่วยในการพฒันาสงัคม 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.01 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.646 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของลูกคา้ ทางความภกัดี ผา่น

ทาง ยี่ห้อของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.05 และมีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.449 และนกัลูกคา้ให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด นั้นก็คือ ขอ้มูลเพิ่มเติมของ

สินคา้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.97 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.570 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของนกัลูกคา้ทางความไวว้างใจ ผ่าน

ทาง มีความไวว้างใจในพนักงานผูใ้ห้บริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.44 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.646และลูกคา้ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด นั้นก็คือ มี
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ความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.25 และมีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.897 

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ      T-test  0.409  ปฏิเสธ 

อาย ุ      F-test  0.000  ยอมรับ 

สถานภาพ     F-test  0.000  ยอมรับ                      

ระดบัการศึกษา      F-test  0.000  ยอมรับ                      

รายได ้       F-test  0.000  ยอมรับ                        

อาชีพ      F-test  0.405  ปฏิเสธ 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการออนไลน์ 

โฆษณา      MRA  0.000  ยอมรับ 

ประชาสมัพนัธ์     MRA  0.110  ปฏิเสธ 

กระบวนการขาย     MRA  0.747  ปฏิเสธ                      

Promotion     MRA  0.155  ปฏิเสธ                      

Word of Mouth     MRA  0.161  ปฏิเสธ                         

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

Brand Image     MRA  0.000  ยอมรับ 

Brand Royalty     MRA  0.000  ยอมรับ 

Trust      MRA  0.600  ปฏิเสธ 
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8.   อภิปรายผล 

อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ในการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

บา้นจดัสรรในเขตปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าสาํคญัทาง

สถิตินอ้ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งตรงกบังานวิจยัของ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ภฐัฬเดช มาเจริญ(2555: บทท่ี 4 ตารางท่ี 4.10) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น ผูท่ี้มาซ้ือบา้นท่ี มีอายแุตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในการเลือก

ซ้ือบา้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ในการตลาดเชิงบรูณาการท่ีมีต่อแรงจูงใจในการ

เลือกซ้ือบา้นท่ีชา้งแตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ย

กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสงวนศกัด์ิ มทัทวกุล (2549) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือหมู่บา้นจดัสรรในเขตพทุธมณฑลสาย 3 ผลการวิจยัพบวา่ เพศ อาย ุ

อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายได ้และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรม การเลือกซ้ือบา้น 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ในการตลาดเชิงบรูณาการท่ีมีต่อแรงจูงใจใน

การเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตปริมณฑล  ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านัยสําคญั

ทางสถิติน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงตรงกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานวิจยั

ของ สมชาย วนัดี (2556) ตารางท่ี 6 พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัให้ความสาํคญักบั

ส่วนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรจากโครงการขนาดเล็กในอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครปฐมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ในการตลาดเชิงบรูณาการท่ีมีต่อแรงจูงใจในการเลือก

ซ้ือบา้นจดัสรรในเขตปริมณฑล  ซ่ึงมีค่านัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านัยสําคญัทางสถิติ

น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงตรงกับผลวิเคราะห์ขอ้มูลจากบทความวิจัยของ  

นรินทิรา เพง็พรพิพฒัน์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมยศ อวเกียรต (2556) ภายใตง้านวิจยัหัวขอ้ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศัยแบบบ้านเด่ียวในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อในการเลือก ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัแบบ

บา้นเด่ียวในเขตบางนา กรุงเทพมหานครผลวิเคราะห์งานวิจยัสรุปไวว้่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.01 ซ่ึงตํ่ากวา่ 0.05  

การโฆษณา พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกซ้ือบา้น จึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ ณัฐพร ศิริสานต(์2555) ผูต้อบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัโครงการบา้นจดัสรรในเขตอาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ผา่นทาง

ป้ายโฆษณา เป็นอนัดบัแรก คิดเป็นจาํนวน 282 คน หรือ ร้อยละ 49.13 

ภาพลกัษณ์ พบว่า มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตปริมณฑล 

จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

เพญ็ประภา ทาใจ และ ดร. ไกรชิต สุตะเมือง(2556) ภาพลกัษณ์สินคา้ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่ีแตกต่างกนของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลยางมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.041 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 

ความภกัดี พบว่า ความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตปริมณฑล จึง

ยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริ

ลกัษณ์ เพชรภา  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร     ขาเดช (2556)  จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ดา้นปัจจยั

ดา้นตราสินคา้พบว่าลูกคา้มีความภกัดีต่อบา้นจดัสรรท่ีไดต้ดัสินใจเลือกซ้ือหรือผลการวิเคราะห์

ออกมาเป็น ยอมรับสมมุติฐานดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

9.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 1. เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผูท่ี้สนใจจะซ้ือบ้านให้ได้มากข้ึนนั้ น ควรจะมีการเลือกใช้

เคร่ืองมือทางการตลาดเชิงบูรณาการให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย คือ การโฆษณาสินคา้บา้นจดัสรรใน

เขตปริมณฑลใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจจะมาซ้ือบา้นไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการและสินคา้ท่ีตอ้งการจะ

ขาย  

 2. โครงการควรให้ความสําคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของโครงการ 

และการสร้างความภกัดีกบัโครงการ ให้มีความโดดเด่นเป็นท่ีรู้จกัในเขตปริมณฑล ควรจะสร้างให้

เกิดการรับรู้ทั้งสองดา้นท่ีเท่าเทียมกนั 

 3. ผลการทาํงานวิจยัในคร้ังน้ีสามารถทาํเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดใหก้บับริษทั

หมู่บา้นจดัสรรในเขตปริมณฑลเพื่อใชใ้นการทาํการตลาดเชิงบูรณาการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของ

ประชากรศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การทาํงานวิจยัในคร้ังต่อๆไปควรจะเนน้ในการทาํการศึกษาแบบเจาะจงไปถึงเคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีสมารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

บา้นจดัสรรในทุกๆดา้นวา่วิธีการทาํการตลาดท่ีแตกต่างกนัสามารถสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการ

จะซ้ือบา้นอยา่งไร 
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 2. ในการเก็บขอ้มูลควรท่ีจะทาํการเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามให้กบัผูท่ี้เขา้มารับชม

บา้นจดัสรรในงานมหกรรมบา้นท่ีจดัข้ึนในแต่ละศูนยแ์สดงสินคา้ท่ีมีจดัข้ึน 3 คร้ังต่อปีเพื่อใหไ้ดม้า

ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความตอ้งการซ้ือบา้นจริงๆ 

3. ควรทาํการศึกษาลึกลงไปยงัผูอ้ยูอ่าศยัจริงวา่แรงจูงใจอะไรท่ีก่อใหเ้กิดการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรใน

แต่ละยีห่อ้ 

 

 

 

 

 

  



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่4 ฉบับที ่1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

312 Journal of Business Research and 

Administration 

บรรณานุกรม 

ภฐัฬเดช มาเจริญ เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (2555)  

สงวนศกัด์ิ มทัทวกุล  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือหมู่บา้นจดัสรรในเขตพุทธมณฑลสาย 3 .

ภาคนิพนธ์ปริญญาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต(2549) 

สมชาย วนัดี ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและส่วนประสมทางตลาดในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการ

ขนาดเล็กในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม(2556) 

นรินทิรา เพง็พรพิพฒัน์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมยศ อวเกียรต ภายใตง้านวิจยัหวัขอ้ ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู ้ซ้ือในการเ ลือกซ้ือท่ีอยู่อาศัยแบบบ้านเ ด่ียวในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร, บทความงานวิจยัหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ

(2556) 

ณัฐพร ศิริสานต ์ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในเขตอาํเภอสันกาํแพง

จัง ห วัด เ ชี ย ง ใ ห ม่ ,  แ บ บ ฝึ ก หัด ก า ร วิ จัย ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ปั จ จุ บัน ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ , 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่(2555) 

เพ็ญประภา ทาใจ และ ดร.ไกรชิต สุติเมือง หัวขอ้ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วารสารการเงินการ

ลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4 (2556) 



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่4 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

313 
Journal of Business Research and 

Administration 

อทิธิพลของปัจจยัการพฒันาองค์กรทีม่ีต่อความพงึพอใจของพนักงาน 

บริษทั บริการเช้ือเพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

The influence factors of the development of enterprise employees satisfaction 

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 

วราพร ทศันสุวรรณ1 และ ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองอิทธิพลของปัจจยัการพฒันาองคก์รท่ีมีต่อความพึงพอใจของพนกังาน 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการพฒันา

องคก์รท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังานโดยกาํหนดปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจต่อองคก์รไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร ดา้นส่ิงแวดลอ้มองคก์ร และปัจจยัอ่ืน การวิจยั

คร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ี

เป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู ่ณ บริษทับริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) จาํนวน 344 

คน วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics Analysis)โดยใช้การหาความถ่ี (Frequencies) และหาค่าสถิติร้อยละ (Percentage) การ

ทดสอบความแตกต่าง t-test ,f-test ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Scheffe´test และการ

วิเคราะห์ ปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร ดา้นส่ิงแวดลอ้มองคก์ร และปัจจยัอ่ืน โดยการหาค่าคะแนน

เฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การวิเคราะห์แบบถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อองค์กร ได้แก่ (1) ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัดา้น อายุ สถานภาพ และรายไดส่้งผลต่อความพึงพอใจต่อองคก์ร

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 (2) ปัจจยัดา้นการพฒันาองค์กร ไม่มีปัจจยัในดา้นใด

ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อองคก์ร (3) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มองคก์ร พบว่า ดา้นบรรยากาศองคก์ร มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อองคก์ร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ0.05 (4) ปัจจยัดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ 

ความผูกพนัต่อองค์กร ทศันคติต่อองค์กร มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจต่อองค์กร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คาํสําคญั: พฒันาองคก์ร, ความพึงพอใจ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

The objective is to study The influence factors of the development of enterprise employees 

satisfaction Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited on factors of organization 

development that impact to employee satisfaction. This is determined factors that expectedly 

associate with satisfaction to organization including organization development factor, organization 

environment factor and other factors. This study based on mean as questionnaires to gather data 

from sampling group of 344 people that has operated at Bangkok Aviation Fuel Services Public 

Company Limited. Sampling by Non-Probability sampling with Purposive sampling .Analyzing 

data of demography with Descriptive Statistics Analysis by finding Frequencies and Percentage. 

Differentiated test – t-test, f-test – essay differentiation with each couple by Scheffe´test and 

analysis by finding Mean and Standard Deviation and Multiple Regressions Analysis to easy the 

relationship that affect to satisfaction. 

 The result shown the study of various factors affected to employee satisfaction of 

organization of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited such as variable (1) 

factor of demography in age, status and earning differentiate impacted to employee satisfaction of 

organization with statistically significant .05 (2). organization development factor had not affected 

to satisfaction of organization (3). organization environment factor shown atmosphere of 

organization associated with satisfaction of organization with statistically significant .05 (4). other 

factors such as organization engagement, perspective to organization associated to satisfaction of 

organization with statistically significant .05 

 

 Key words: Organization development, satisfaction 
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บทนํา 

ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ ความผนัผวนทางการเมือง รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ตอ้งมีการปรับเปล่ียนนโยบาย รูปแบบการบริหาร 

โครงสร้างองคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งและทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง การปรับเปล่ียนดงักล่าว

ส่งผลโดยตรงต่อบุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีจาํเป็นตอ้งปรับตวัใหส้ามารถปฏิบติังานภายใตน้โยบายและ

การบริหารท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงบางคร้ังการเปล่ียนแปลงดงักล่าวก็ส่งผลในดา้นบวกและดา้นลบ 

ผลท่ีมีต่อองคก์รในดา้นบวกคือ องคก์รมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรผูป้ฏิบติังานมี

ความกระตือรือร้นในการทาํงาน มีเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนั แต่บางคร้ังการเปล่ียนแปลงท่ี

รวดเร็วเกินไปน้ีอาจส่งผลในดา้นลบคือ บุคลากรผูป้ฏิบติังานจะทาํงานโดยท่ีไม่ไดรู้้สึกผูกพนัต่อ

องคก์ร หรือเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ประสิทธิภาพกจ็ะค่อยๆ ลดลงไปเร่ือย ๆ ซ่ึงถา้มีโอกาส

ท่ีดีกว่าบุคลากรผูป้ฏิบติังานอาจจะลาออกจากงานเพื่อไปหางานใหม่ท่ีมีโอกาสความกา้วหนา้ทั้งใน

ดา้นการทาํงาน เงินเดือน การยอมรับ รวมถึงสังคมท่ีดีกว่าได ้สถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะ

องคก์รภาคธุรกิจเอกชนจะสามารถดาํรงอยูไ่ดต้อ้งมีศกัยภาพและความสามารถในการพฒันาคนและ

องคก์รให้ทนัสมยัอยูเ่สมอเพื่อให้สามารถทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็น

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงการให้ความสําคญัต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรนั้ นมี

ความสําคญัต่อการพฒันาองค์กรและการสร้างความยัง่ยืนของธุรกิจในระยะยาว (สุธินี ฤกษ์ขาํ, 

2554)    

 การท่ีองคก์รต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ เอกชน สถาบนัอุดมศึกษา จะสามารถรักษาบุคลากร

ท่ีมีคุณภาพให้อยูก่บัองคก์ร จาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างแรงจูงใจรวมถึงการสร้างความพึงพอใจในองคก์ร 

ซ่ึงผลดงักล่าวจะส่งผลใหค้นและงานจะเอ้ือประโยชน์ต่อกนั เพราะคนเป็นผูส้ร้างงาน ในขณะท่ีงาน

เป็นส่ิงท่ีใชค้วบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคลอ้งกนัในการทาํงานร่วมกนั ซ่ึงจากความสัมพนัธ์

ดงักล่าวจะเห็นไดว้่าหากบุคลากรในองคก์รไดรั้บการจูงใจในการทาํงานใหเ้ขาเหล่านั้นไดบ้รรลุถึง

ความตอ้งการของตนแลว้ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานแประสิทธิผลโดยรวมของ

องค์กร รวมถึงสามารถนําการจูงใจดังกล่าวมาสร้างความผูกพนัในองค์กรให้กับคนในองค์กร 

(สถาพร ป่ินเจริญ, 2547 : 45) 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษา บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น

บริษทัท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํในธุรกิจบริการนํ้ามนัอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  เฉียง

ใต ้(ASEAN) โดยการให้บริการตามมาตรฐานสากล ดว้ยพนักงานท่ีมีคุณภาพและเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง บริษทัตระหนักดีว่า
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ความเจริญกา้วหนา้ของ บริษทันั้น เกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วมใจของพนกังานทุกคน จึงถือไดว้่า

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งต่อบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงเห็นความสําคญัในปัจจยัการ

พฒันาองค์กร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มขององค์กร และปัจจยัอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

บุคลากร เช่น ความผกูพนัต่อองคก์ร และดา้นทศันคติต่อองคก์ร เป็นตน้ จนเกิดเป็นความพึงพอใจ

ต่อองคก์ร (บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), 2555)  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ  อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา และรายได ้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิง การบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของพนกังานของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มองคก์ร ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของพนกังานของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ ปัจจัยอ่ืน ได้แก่ ด้านความผูกพนัต่อองค์กร และ ด้าน

ทศันคติต่อองคก์ร ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในการวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจในการ

พฒันาองคก์รเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของพนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) อยา่งแทจ้ริง 

2. ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสามารถทาํให้พนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) มีความจงรักภกัดี และ เกิดความพึงพอใจต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 

3. ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลนาํไปกาํหนดแนวทางในการวางแผนเพื่อ

พฒันาบุคลากรในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิง่ข้ึน 

   4. ผลท่ีไดจ้ะช่วยเพิ่มองคค์วามรู้ทางดา้นการจดัการและเป็นแนวทางในการศึกษาสาํหรับ

ผูท่ี้สนใจในอนาคต 
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ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานในบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) จาํนวน 464  คน  

2.ขอบเขตดา้นตวัแปร 

 2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  (1) ปัจจยัของการพฒันาองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านการจัดการความรู้ ด้านการส่ือสาร (2) ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมองค์กร ซ่ึง

ประกอบดว้ย ดา้นบรรยากาศองคก์ร ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และ (3) ปัจจยัดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดา้นความ

ผกูพนัต่อองคก์ร และดา้นทศันคติต่อองคก์ร 

 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

3. ขอบเขตดา้นสถานท่ีและเวลา 

 การวิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) โดยมีช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถาม กบัพนกังานของบริษทั

ดงักล่าวระหวา่งเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2559 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาองค์การ    

เบคฮาร์ด (1974 อา้งถึงในสุนันทา เลาหนันท์, 2544) ซ่ึงเป็นนักวิชาการด้านการพฒันา

องคก์ารท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้ความหมายว่า การพฒันาองคก์าร คือ ความ

พยายามในการเปล่ียนแปลงอยา่งมีแผนท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงองคก์ารทั้งระบบ โดยเร่ิมดาํเนินการจาก

ผูบ้ริหารระดบัสูงลงมา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความเจริญเติบโตใหก้บัองคก์าร ตามความรู้ท่ี

ไดรั้บจากพฤติกรมศาสตร์ 

แม็คกิลล์ (1986 อ้างถึงในสุนันทา เลาหนันท์, 2544) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การเป็น

กระบวนการวางแผนท่ีจะมุ่งพฒันาความสามารถขององคก์าร เพื่อใหส้ามารถท่ีจะบรรลุและธาํรงไว้

ซ่ึงระดบัการปฏิบติังานท่ีพอใจท่ีสุด ซ่ึงสามารถวดัไดใ้นแง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ความเจริญเติบโตขององคก์าร 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัองค์การ 

การศึกษาแนวความคิดในเ ร่ืองความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee 

Engagement) นั้นมีนักวิชาการต่าง ๆ ให้ความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไปและจากการศึกษาพบว่า

สถาบนั องคก์ารท่ีปรึกษาต่าง ๆ ไดก้าํหนดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

โดยแบ่งเป็นแนวคิดแต่ละสถาบนัดงัต่อไปน้ี 
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The Gallup Organization (2003) เป็นสถาบนัวิจยัและองคก์รท่ีปรึกษาท่ีไดท้าํการศึกษาถึง

ลกัษณะของมนุษยท่ี์จะเป็นตวัขบัเคล่ือนผลลพัธ์ทางธุรกิจขององคก์ร โดยไดท้าํการคน้ควา้ขอ้มูล

ทางเศรษฐกิจจาํนวนมาก  และการวิเคราะห์ขอ้มูลของพนกังานและลูกคา้เพิ่มเติมจากเดิม ไดค้น้พบ

แนวทางท่ีมนุษยเ์ป็นตวัขบัเคล่ือนผลลพัธ์ทางธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงจดัว่าเป็นทฤษฎีการจดัการท่ีเป็น

ท่ีรู้จกักนัในรูปของ The Gallup Path ซ่ึงหัวใจสาํคญัของแบบจาํลองน้ีแสดงให้เห็นว่าพนกังานทุก

ระดบัในทุกองคก์รโดยจะสร้างการเติบโตยอดขายและกาํไรขององคก์ร ซ่ึงมีลกัษณะดงัแผนภาพ 

The Gallup Path โดยสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานดีท่ีสุด ตอ้งรู้จกัจูงใจและ

รักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไวเ้พื่อใหพ้นกังานเกิดความผกูพนั ซ่ึงพนกังานท่ีมีความผกูพนันั้น

จะช่วยเพิ่มและรักษาลูกคา้ท่ีสร้างกาํไรให้แก่องค์กรได ้ตลอดจนเพิ่มความจงรักภกัดีของลูกคา้  

ส่งผลใหอ้งคก์รเกิดการเติบโตของยอดขายและผลกาํไรอยา่งย ัง่ยนื จนเพิ่มมูลค่าหุน้ขององคก์รได ้

Burke Institute (2003) เป็นสถาบนัท่ีให้คาํปรึกษาทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ

ไดท้าํการวิจยัในเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยจากการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีมีความ

ผกูพนัจะตอ้งการทาํงานอยูก่บัองคก์รนั้น ๆ และเสียสละเพื่อองคก์รสร้างผลผลิตและให้บริการแก่

ลูกคา้ ตลอดจนช่วยเหลือองคก์รให้ประสบความสาํเร็จโดยความผกูพนัของพนกังานน้ีจะส่งผลให้

เกิดความจงรักภกัดีของลูกคา้ และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร ในการพิจารณาไดมี้การ

กล่าวถึงส่วนประกอบสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความผกูพนัของพนกังาน (Engagement  Components) โดย

เรียกว่า Employee Engagement Index (EEI) TM ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ 6 ปัจจัย ได้แก่ 

องคก์าร กลุ่มงาน สายอาชีพ ลูกคา้งานท่ีทาํและผูจ้ดัการ 

Tower Perrin (2003) เป็นบริษทัท่ีให้คาํปรึกษาท่ีมีสาขาอยู่ 76 แห่งใน 24 ประเทศทัว่โลก 

โดยใหค้าํปรึกษาดา้นทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ ความมีประสิทธิผลขององคก์าร และกลยทุธ์ธุรกิจ

กบัลูกคา้ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงบริษทัเอกชนต่าง ๆ บริษทัท่ีติดอนัดบัฟอร์จูน 

500 ซ่ึง Tower Perrin เนน้การให้ความช่วยเหลือบริษทัต่าง ๆ เพิ่มพูนสมรรถนะทางธุรกิจผ่านการ

บริหารคน  ซ่ึงในปี ค.ศ. 2003 ไดมี้การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 35,000 คนในประเทศองักฤษ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 

พนกังานส่วนใหญ่มีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง (อตัราร้อยละ 64) รองลงมาเป็นไม่

มีความผกูพนัต่อองคก์ร (อตัราร้อยละ 19) และความผกูพนัต่อองคก์รระดบัสูง (อตัราร้อยละ 17)  ซ่ึง

หากพิจารณาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานจาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน 
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

เศกสิทธ์ิ สุภาอว้น (2544, หนา้ 6) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมความพึงพอใจของ

มนุษยคื์อความพยายามท่ีจะขจดัความรู้สึกตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้       

ดุลภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจัดส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวได้แลว้ มนุษยย์่อมได้รับความ          

พึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการได ้

อุทัย หิรัญโต (2523) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นส่ิงท่ีทาํให้ทุกคนเกิดความสบายใจ

เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขา ทาํใหเ้ขาเกิดความสุข  

อุทยัพรรณ สุดใจ (2545) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ

ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า ความรู้สึกหรือทศันคติ

ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ  

วิรุฬ พรรณเทวี (2542, หน้า 11) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของ

มนุษยท่ี์ไม่เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถา้

คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทาง

ตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ยสอดคลอ้งกนั  

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, หน้า 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออก

ทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลนั้นมี

ความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตจากการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและ ตอ้งมีส่ิงเร้าท่ี

ตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็น

แรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน 

การดําเนินการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองอิทธิพลของปัจจยัการพฒันาองคก์รท่ีมีต่อความพึงพอใจของพนกังาน บริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

โดยใช้การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research method) และใช้วิธีการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานของ บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) รวมทั้งส้ิน 464 คน อา้งอิงจากขอ้มูลพนกังานของบริษทั ประจาํเดือน มีนาคม 2559 

หน่วยวิเคราะห์ท่ีใชใ้นการวิจยัคือ หน่วยวิเคราะห์ท่ีเป็นบุคคลไดแ้ก่ พนักงานของบริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สร้างข้ึนจากการศึกษาทฤษฏี แนวคิดต่าง ๆ 

ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และ กฎระเบียบบริษัท โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน 

ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลหรือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อ

เดือน คาํถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยให้กาเคร่ืองหมายตามขอ้คาํถาม

ท่ีกาํหนดประกอบดว้ยคาํถาม จาํนวน 5 ขอ้ และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal 

Scale)  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการ

พฒันาองคก์ร ซ่ึงประกอบไปดว้ย การพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาดา้นการจดัการ

ความรู้ในงาน การพฒันาดา้นการส่ือสาร ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating 

scale) 10 ระดบั ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถามท่ีวดั จาํนวน 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับปัจจัยด้าน

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึง

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 10 ระดบั ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถามท่ี

วดั จาํนวน 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 

ขององคก์ร ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความผูกพนัต่อองคก์รและทศันคติต่อองคก์ร ซ่ึงแบบสอบถามมี

ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 10 ระดบั ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถามท่ีวดั จาํนวน 11 ขอ้ 

ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อ

องคก์ร ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 10 ระดบั ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้

คาํถามท่ีวดั จาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ถึงส่วนท่ี 5 ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าคาํตอบแต่ละขอ้จะ

ให้คะแนนเป็นมาตรฐาน ( Numerical Rating Scale = NRS) โดยมีระดบัคะแนนตั้งแต่ 0-10 ระดบั

ดงัน้ี 

ค่าระดบัคะแนนเท่ากบั 0 หมายถึง  ไม่มีระดบัความคิดเห็นเลย 

ค่าระดบัคะแนนเท่ากบั 10 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
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ผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 จากผลการวิจยั พบว่า พนกังานของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

ส่วนมากเป็นเพศชาย 288 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7  มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี จาํนวน 144 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.9 มีสถานภาพสมรส จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 และมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 93 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.0 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการพฒันาองค์กร 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์รดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศในประเด็น ท่านคิดว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การทาํงานของท่านมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในระดบัมากเป็นลาํดบัแรกโดยให้คะแนนเท่ากบั 7.48 และประเด็นดา้นท่าน

ไดรั้บการวางแผนให้เขา้รับการฝึกอบรมพฒันาเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ ใน

ระดบันอ้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยใหค้ะแนนเท่ากบั 6.82  

2. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์รดา้นการจดัการ

ความรู้ ในประเด็นดา้นการจดัอบรมขององคก์รในเร่ืองการจดัการความรู้ทาํให้พนกังานมีความรู้

ความเขา้ใจในงานของตนมากข้ึน ในระดบัมากเป็นลาํดบัแรกโดยให้คะแนนเท่ากบั 7.42 ประเด็น

ดา้นองคก์รจดัให้ท่านไปดูงานท่ีบริษทัภายนอกเพื่อนาํความรู้มาพฒันาอยา่งเหมาะสมเพียงพอ ใน

ระดบันอ้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยใหค้ะแนนเท่ากบั 6.92 

3. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์รดา้นการส่ือสาร 

ในประเดน็ดา้นท่านมีการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่านเป็นประจาํระดบัมาก

เป็นลาํดบัแรกโดยให้คะแนนเท่ากบั 7.85 และประเด็นดา้นท่านคิดว่าองคก์รมีช่องทางการส่ือสาร

อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ในระดบันอ้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยใหค้ะแนนเท่ากบั 7.35 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมองค์กร 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นบรรยากาศองคก์ร 

ในประเด็นดา้นมีการดูแลอุปกรณ์สํานกังานให้สามารถใชง้านไดอ้ยู่อย่างสมํ่าเสมอ ในระดบัมาก

เป็นลาํดบัแรกโดยใหค้ะแนนเท่ากบั 7.80 และประเด็นดา้นสภาพแวดลอ้มภายในท่ีทาํงานของท่าน

เหมาะสมท่ีจะใหท่้านทาํงานไดอ้ยา่งสะดวกสบาย เช่น ห้องทาํงาน โต๊ะ เกา้อ้ีทาํงาน ในระดบันอ้ย

เป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยใหค้ะแนนเท่ากบั 7.75 
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2. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นวฒันธรรมองคก์ร ใน

ประเด็นดา้น ท่านปฏิบติังานโดยยึดมัน่ในความถูกตอ้งทางจริยธรรม ศีลธรรมและธรรมาภิบาลใน

ระดบัมากเป็นลาํดบัแรกโดยใหค้ะแนนเท่ากบั 8.24 และประเด็นดา้นโครงสร้างขององคก์รมีความ

เหมาะสม ในระดบันอ้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยใหค้ะแนนเท่ากบั 7.55 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยอ่ืน 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านอ่ืน ด้านความผูกพนัต่อองค์กร ใน

ประเด็นดา้นท่านรู้สึกว่าท่านพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกบัองค์กรในทุก ๆ เร่ืองอย่างเต็มใจ ใน

ระดบัมากเป็นลาํดบัแรกโดยใหค้ะแนนเท่ากบั 8.03 และประเด็นดา้น ท่านมีความรู้สึกวา่ปัญหาของ

องคก์รกเ็หมือนปัญหาของท่านในระดบันอ้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยใหค้ะแนนเท่ากบั 7.77 

2. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นอ่ืน ๆ ดา้นทศันคติต่อองคก์ร ในประเดน็

ดา้นท่านมีความตั้งใจท่ีจะทาํงานท่ีองคก์รน้ีจนกว่าจะเกษียณอายุ และท่านเช่ือมัน่ว่าองคก์รน้ีจะ

สามารถอยู่รอดและมีช่ือเสียงต่อไปในอนาคต ในระดบัมากเป็นลาํดบัแรกโดยให้คะแนนเท่ากบั 

8.08 และประเด็นท่านเช่ือมัน่ในหัวหน้างานของท่านว่า จะสามารถแบ่งงานไดถู้กตอ้งตามความ

เหมาะสม ในระดบันอ้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยใหค้ะแนนเท่ากบั 7.76 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจต่อองค์กร  

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความความพึงพอใจต่อองคก์ร 

ในประเด็นดา้นท่านรู้สึกมีความมัน่คงต่ออาชีพการงาน ในระดบัมากเป็นลาํดบัแรก โดยใหค้ะแนน

เท่ากับ 8.16 05 และประเด็นท่านได้รับมอบหมายให้เป็นตวัแทนในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม ในระดบันอ้ยเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยใหค้ะแนนเท่ากบั 7.74 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

และรายไดข้องพนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทับริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์การทดสอบความความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความพึงพอใจต่อองค์กรพบว่า

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ และรายได ้ของพนกังานพนกังานบริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นการส่ือสาร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อองคก์ร ของพนักงาน

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นบรรยากาศองคก์ร ดา้น

วฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อองคก์ร ของพนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นความผูกพนัองคก์ร ดา้นทศันคติต่อ

องคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อองคก์ร ของพนักงานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านการพฒันาองค์กร   

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อองคก์ร 

พบวา่ ไม่มีปัจจยัดา้นใดส่งผลต่อความพึงพอใจต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กร   

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ

องคก์ร พบวา่ ปัจจยัภายในดา้นบรรยากาศองคก์ร ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยอ่ืน   

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัอ่ืน ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อองคก์ร พบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ  

ดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร และดา้นทศันคติต่อองคก์รส่งผลต่อความพึงพอใจต่อองคก์ร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองอิทธิพลของปัจจยัการพฒันาองคก์รท่ีมีต่อความพึงพอใจของพนกังาน 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีเฉพาะด้าน อายุ 

สถานภาพ และรายได ้ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในดา้น อาย ุสถานภาพ และ รายได ้สอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของสุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ซ่ึงไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาความ      พึงพอใจใน

งาน ของพนักงานบริษทั การบินไทย จาํกัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่าพนักงานท่ีมีปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในดา้น อาย ุสถานภาพ รายได ้จะมีระดบัความพึงพอใจการทาํงานท่ี

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรณู สุขฤกษกิต (2554) 
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ซ่ึงได้ทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรของ บริษทั ท่า

อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่าพนกังานท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง

กนัในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ และ รายได ้จะมีระดบัความพึงพอใจต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

2.ผลการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รมีเฉพาะดา้น

บรรยากาศขององคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จุฬารัตน์ เสกนาํโชค (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ

องค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานบัญชีบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานครพบว่าบรรยากาศองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานและ

ประสิทธิผลขององค์กร และสอดคลอ้งกับสัดดา สัจพนัโรจน์ (2545) ได้ศึกษาเร่ืองบรรยากาศ

องค์การและความผูกพนัต่อพนักงานบริษทั ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนค์ คอนสตรัคชัน จาํกดั 

(มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีการรับรู้บรรยากาศองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยบรรยากาศองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์ กนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3 .ผลการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนไดแ้ก่ ดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร และ

ดา้นทศันคติต่อองคก์ร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อองคก์ร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวีราภรณ์ บุตรทองดี (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาทศันคติต่อการทาํงาน 

องคก์ร และความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานโรงงาน

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบวา่ทศันคติต่อองคก์รดา้นสภาพแวดลอ้มใน

องค์กร และด้านนโยบาย และการบริหารขององค์กร ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

พนกังานโรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และสอดคลอ้งกบัทิพยสุ์คนธ์ จงรักษ ์กลา้หาญ ณ น่าน และเนตร์พณัณา ยาวิราช (2557) ไดศึ้กษา

เร่ือง อิทธิพลของคุณลกัษณะงาน ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน และ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ผลการวิจยัพบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รมีอิทธิพลทางตรง

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิบติัจริง 

      1.1 จากผลการวิจยั เห็นไดว้่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ

ของพนักงาน โดยเฉพาะดา้น อายุ สถานภาพ และรายได ้ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรพิจารณาและให้

ความสาํคญัในเร่ืองความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลใหม้ากข้ึน 

 1.2 จากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มองคก์รมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อ

องค์กรของพนักงาน โดยเฉพาะด้านบรรยากาศองค์กร ผูบ้ริหารจึงควรให้ความสําคัญ และ

สนบัสนุนกบัปัจจยัดา้นดงักล่าวซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานมีความพึงพอใจต่อองคก์รมากข้ึน ส่ิงแวดลอ้ม

องคก์ร ในดา้นบรรยากาศขององคก์รควรจดัใหเ้หมาะสม เช่น สถานท่ีปฏิบติังาน อุปกรณ์สาํนกังาน 

บริษทัควรจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มทางกายภายในท่ีทาํงานให้

เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทาํงานให้พนกังานไดรั้บความสะดวก เช่น อากาศในท่ีทาํงานถ่ายเท

สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ เคร่ืองมืออุปกรณ์สาํนกังานไม่ชาํรุดและมีเพียงพอต่อการใชง้าน เป็น

ตน้ ในเร่ืองของการเดินทางไปปฏิบติังานระหว่างสถานีบริการต่าง ๆ เป็นไปดว้ยปลอดภยัและ

สะดวกรวดเร็ว 

 1.3 จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นอ่ืน มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อองคก์รของ

พนกังานโดยเฉพาะดา้นความผกูพนัต่อองคก์รและทศันคติต่อองคก์ร ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสาํคญั 

และสนับสนุนกับปัจจัยดังกล่าวซ่ึงจะทาํให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อองค์กรมากข้ึน เช่น 

ผูบ้ริหารควรสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังานในการท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีไดว้างไวใ้ห้

สําเร็จ ผูบ้ริหารควรมีลกัษณะของผูน้าํท่ีดีเป็นแบบอย่างให้กบัพนักงานในการท่ีจะปฏิบติังานให้

เป็นไปตามนโยบายของบริษัท หรือ ผูบ้ริหารควรสร้างขวญัและกาํลังใจในการทาํงานให้กับ

พนกังานเพื่อสร้างความสามคัคีและนาํพาบริษทัไปสู่ความสาํเร็จ เป็นตน้ 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 

 2.1 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ตวัแปรตน้ปัจจยัการพฒันาองคก์ร ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจต่อองคก์รแมแ้ต่ดา้นเดียว จึงขอให้นกัวิจยัทาํการวิจยัในคร้ังต่อไปเนน้เฉพาะตวัแปร

ดงักล่าวน้ีในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการฝึกอบรม เป็นตน้ 

 2.2 งานวิจยัเร่ืองน้ีศึกษาถึงปัจจยัดา้นการพฒันาองคก์ร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มองคก์ร และ

ปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อองคก์รเท่านั้น ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไป ควรเพิ่มการศึกษา

ปัจจยัในดา้นอ่ืน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อองคก์รของพนกังาน เพื่อท่ีจะสามารถหาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจต่อองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
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 2.3 การศึกษาวิจัยเร่ืองอิทธิพลของปัจจัยการพฒันาองค์กรท่ีมีต่อความพึงพอใจของ

พนกังาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นการศึกษาโดยรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เพียงบริษทั

เดียว ดงันั้นเพื่อให้ผลการวิจยัมีความครอบคลุมและมีผลการวิจยัในเชิงลึกยิ่งข้ึน ในการวิจยัคร้ัง

ต่อไปจึงควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลพนักงานจากบริษทัอ่ืน ๆ หรือทาํการเปรียบเทียบระหว่าง

องคก์รเอกชน เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ากยิง่ข้ึน 
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ปัจจยัการตลาดบูรณาการทีส่่งผลต่อความภกัดต่ีอตราสินค้ารถยนต์ฮอนด้า ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

The factor of integrated marketing communications affect with the vehicle brand 

loyalty of Honda in Bangkok metropolitan region 

ศราวนิ อิทธิวฒันกลุ1 และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไดศึ้กษากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตย์ีห่อ้ ฮอนดา้ ท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั

จะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช่ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaires) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) หาร้อยละ (Percentage) 

ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) สัดส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสมการการ

ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ

ความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พนกังานขาย การนาํไปบอกต่อปากต่อปาก และการประชาสัมพนัธ์ มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้

รถยนตฮ์อนดา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) ปัจจยัดา้นการให้บริการหลงัการขายดา้น

การช่วยเหลือ 24 ชม และกระบวนการให้บริการ มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนต์ฮอนดา้ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: การตลาดเชิงบูรณาการ, ความภกัดี, ตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

The objective of this research is to study the factor of integrated marketing communications 

affect with the vehicle brand loyalty of Honda in Bangkok and surrounding provinces classified by 

demographic factor and study the relationship between the integrated marketing communications, 

after sales service and the vehicle brand loyalty of “HONDA” in Bangkok and surrounding 

provinces. The sampling size of this research is 400 peoples in Bangkok and surrounding provinces 

by questionnaires survey with the people who to be using or used to use the vehicle brand of 

“HONDA”. The statistics analysis of this research is to find Frequencies, Percentage, Mean, 

Standard Deviation : S.D. and Multiple Linear Regression. The results of this research shown the 

factor of integrated marketing communications affect with the vehicle brand loyalty of Honda in 

Bangkok and surrounding provinces such as variable (1) The factor of demography in the different 

career and earning impact to the vehicle brand loyalty of Honda with statistically significant 0.05. 

(2) The factor of integrated marketing communications in the different promotions, sales person, 

word of mouth and public relations impact to the vehicle brand loyalty of Honda with statistically 

significant 0.05. (3) The factor of after sales service in different 24 hours helping and service process 

impact to the vehicle brand loyalty of Honda with statistically significant 0.05. 

 

Keyword: Integrated Marketing Communications, Loyalty, Honda 
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1.  บทนํา 

อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยท่ีกําลังฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศเป็นอย่างมาก สามารถสร้าง

รายไดเ้ขา้ประเทศปีละหลายแสนลา้นบาท เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาว่าดว้ยการ

แข่งขนัท่ีสามารถแข่งขนักบันานาประเทศไดใ้นระดบัดี โดยรัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายว่า ประเทศ

ไทยจะตอ้งขยบัเป็นฐานการผลิตรถยนตท่ี์มีฐานการผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก และในปี พ.ศ.2558 

ประเทศไทยไดส่้งออกรถยนตส์าํเร็จรูปปีละ 1,204,895 คนั ส่งออกเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ในระยะเวลา

เดียวกนั ร้อยละ 6.81 มีมูลค่าการส่งออก 592,550.54 ลา้นบาท (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 

2559)  

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยหลากหลายแบรนด์ ท่ีแข่งขนักันใน

อุตสาหกรรม จะมี TOYOTA, NISSAN, FORD, MITSUBISHI, MAZDA, CHEVROLET, ISUZU 

จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรงใน

อุตสาหกรรมประเภทน้ี ประกอบกบัการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัของทางฝ่ัง

ประเทศเพื่อนบา้น ก็ส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์ ดว้ยสภาพเศรษฐกิจไทยท่ีกาํลงัฟ้ืนตวัจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ภายในประเทศ และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ซ่ึงส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อความตอ้งการรถยนตภ์ายในประเทศ ประกอบกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในประเทศมี

จาํนวนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการค่ายรถยนตแ์ต่ละค่ายนั้นตอ้งหากลยทุธ์ต่างๆ มาเพื่อเพิ่ม

ยอดขาย สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดใหดี้ยิง่ข้ึน และหาวิธีท่ีใชม้ดัใจลูกคา้ของตนเองเอาไว ้ 

ดงันั้นหน่ึงในกลยุทธ์ท่ีสําคญัท่ีผูป้ระกอบการค่ายรถยนตค์วรเลือกใชอ้นัดบัตน้ๆ คือ กล

ยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ตอ้งนาํมาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งในการแข่งขนักบัคู่แข่งให้

มากข้ึน เน่ืองจากการแข่งขนัในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีนับวนัจะยิ่งทวีสูงข้ึนเร่ือยๆ นั้น 

ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งทาํการกระตุน้ผูบ้ริโภคใหเ้กิดพฤติกรรมความตอ้งการท่ีจะซ้ือ โดยการใช้

การตลาดบูรณาการหลากหลายประเภทเขา้มาช่วยในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เพื่อความไดเ้ปรียบ

เชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผูบ้ริโภค เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อท่ีจะจูงใจให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค และกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซํ้ าอย่างต่อเน่ือง 

นาํไปสู่ความภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยงัคงรักษาฐานลูกคา้เก่าเพื่อความยัง่ยนืสืบไป 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัการตลาดบูรณาการท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตรา

สินค้ารถยนต์ฮอนด้า ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อเป็นข้อมูลในการนําไปใช้

พฒันาการตลาดบูรณาการ และกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อใชใ้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมรถยนต์

ต่อไป 
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2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์จาํแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้

สถานะภาพทางสังคม และระดบัการศึกษา ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดบูรณาการท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการบริการหลงัการขายท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนต์

ฮอนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  เพื่อนาํขอ้มูลการวิจยัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์จาํแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน สถานะภาพทางสังคม และระดบัการศึกษา ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนต์

ฮอนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไปใชเ้พื่อกาํหนดกลุ่มเป้าหมายใหมี้ความสอดคลอ้ง

กนัทางธุรกิจ 

        2.  เพื่อนาํขอ้มูลปัจจยัการตลาดบูรณาการท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ไปใชเ้พื่อท่ีจะไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการตลาดบูรณาการให้

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

        3.  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากปัจจยัดา้นการบริการหลงัการขายท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตรา

สินคา้รถยนตฮ์อนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไปใชเ้พื่อกาํหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

4.  สมมติฐานของการวจัิย 

        1.  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ท่ีแตกต่างกนั 

        2.  ปัจจยัดา้นการตลาดบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การใช้

พนักงานขาย การนาํไปบอกต่อ และการประชาสัมพนัธ์ ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนต์

ฮอนดา้ 

3.  ปัจจยัดา้นการบริการหลงัการขาย ซ่ึงจะประกอบดว้ย การช่วยเหลือ 24 ชม. อะไหล่

รถยนต ์พนกังาน ลกัษณะทางกายภาพของศูนยบ์ริการ และกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อความ

ภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ 
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5.  กรอบแนวความคดิ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการตลาดบูรณาการท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนต์

ฮอนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” มีกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1  แสดงกรอบแนวความคิด 

6.  การดําเนินการวจัิย 

 กลุ่มประชากรในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตย์ีห่อ้ ฮอนดา้ ท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2558 รวมทั้งส้ินจาํนวน 261,534 คน 

(กรมขนส่งทางบก, http://www. dlt.go.th, มิถุนายน 2559) โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากขนาดประชากรท่ีทราบจาํนวนท่ีแน่นอน เพื่อให้

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะการกระจายขอ้มูลท่ีครอบคลุมกลุ่มประชากรมากท่ีสุด ซ่ึง

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.  เพศ    

2.  อาย ุ    

3.  ระดบัการศึกษา  

4.  อาชีพ 

5.  รายได ้

ปัจจัยด้านการตลาดบูรณาการ 

1.  การโฆษณา                             

2.  การประชาสัมพนัธ์       

3.  การส่งเสริมการขาย 

4.  การนาํไปบอกต่อปากต่อปาก 

5.  การใชพ้นกังานขาย 

ความภักดีต่อตราสินค้า

รถยนต์ฮอนด้า 

ปัจจัยด้านการบริการหลงัการขาย 

1.  การช่วยเหลือ 24 ชม.                  

2.  อะไหล่รถยนต ์             

3.  ลกัษณะทางกายภาพของศูนยบ์ริการ 

4.  พนกังาน 

5.  กระบวนการใหบ้ริการ 
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ผูว้ิจยัจะใชสู้ตรคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 

0.05 (อา้งถึงในวาสนา ชาํนาญโชติพิภชั, 2554 : 52) จากการคาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งทาํ

การเกบ็ขอ้มูลอยา่งนอ้ย 399 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีมีความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง

ท่ี 0.05 และทําการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงผู ้วิจัยเน้นเก็บเฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชร้ถยนตฮ์อนดา้เท่านั้น จาํนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 เคร่ืองมือท่ีใช่ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยทาํการศึกษาจาก

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแบบสอบถาม ซ่ึงรายละเอียด

ขอ้มูล จะเป็นแบบสอบถามเป็นแบบสอบใหผู้ต้อบใส่คาํตอบเอง (Self-Administered Questionnaire) 

มีจาํนวน 58 ขอ้ โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม, ส่วนท่ี 2 ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการของฮอนดา้, ส่วนท่ี 3 ปัจจยั

ดา้นการบริการหลงัการขายของฮอนดา้, ส่วนท่ี 4 ความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ 

 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ส่วนการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ทั้ง

ทางเน้ือหา และความครอบคลุมของคาํถามนั้น ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีสร้างข้ึน นาํไป

ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสอดคลอ้งของเน้ือหา ความครอบคลุมของ

ประเด็นคาํถาม อีกทั้งลกัษณะของขอ้ความท่ีใช ้หลงัจากนั้นปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์

ปรึกษาก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง และส่วนการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจัยได้นํา

แบบสอบถามท่ีไดผ้า่นการแกไ้ขไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัประชากรท่ีตอ้งการ

ศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตย์ีห่้อ ฮอนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 40 ชุด 

เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha) สรุปแบบสอบถามท่ีใช้ใน

งานวิจยัในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือของขอ้คาํถามผ่านเกณฑท่ี์ระดบัค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค (Cronbrach’s Alpha) มากกวา่ 0.7 

 เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามครบถว้นตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อย ความสมบูรณ์ของขอ้มูล และแยกแบบสอบถามท่ีไม่ครบถว้นออก 

หลงัจากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาจดัเรียงกลุ่มขอ้มูล แลว้นาํไปบนัทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ และ

วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชจ้ะมีดงัน้ี 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชบ้รรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.  ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้โดยในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐานจะใชส้ถิติทดสอบแบบ t-Test, f-

Test และสมการการถดถอยเชิงเสน้แบบพหุ (Multiple Linear Regression) 

7.  ผลการวจัิย 

 จากการวิจยัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยไดท้าํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ซ่ึงใช้

วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับคือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้รถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจากการไปแจกแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จาํนวน 230 คน อายุ 21 - 30 ปี จาํนวน 169 คน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 199 คน 

อาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 294 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 126 คน 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการของฮอนดา้ 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณา

การของฮอนดา้ดา้นการโฆษณารถยนตฮ์อนดา้ผ่านส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.86 ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดผา่นการรับประกนัรถยนต ์3 ปี 100,000 กิโลเมตร หรือ ระยะใดถึงก่อนมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย 8.49 ดา้นพนักงานขาย เร่ือง บุคลิกภาพ และการแต่งกายของพนักงานขายมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 8.54 ดา้นการนาํไปบอกต่อปากต่อปาก เร่ือง ไดรั้บขอ้มูลมาจากเพื่อนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

7.88 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง การตีพิมพเ์ผยแพร่เทคโนโลยใีหม่ๆ ของรถยนตฮ์อนดา้ผา่นทาง

ส่ือพิมพ ์เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพม์ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.96 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการบริการหลงัการขายของฮอนดา้ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการบริการหลงัการขายของฮอนดา้ดา้น

การช่วยเหลือด่วน 24 ชม. เร่ือง มีเคร่ืองมือซ่อมบาํรุง และเคล่ือนยา้ยท่ีครบครันมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

8.19 ดา้นอะไหล่รถยนต ์เร่ือง อะไหล่เป็นของแท ้และใหม่มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.78 ดา้นพนกังาน 

เร่ือง ความเอาใจใส่ลูกคา้ของพนักงานรับเร่ืองมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.42 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ของศูนยใ์หบ้ริการ เร่ือง ความสะอาดของศูนยใ์หบ้ริการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.90 ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ  เร่ือง พนกังานบอกรายละเอียดการซ่อมครบถว้นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.47 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับความภักดีต่อตราสินคา้รถยนต์ฮอนด้า พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนต์ฮอนดา้  

เร่ือง ท่านจะแนะนาํบุคคลอ่ืน มาใชร้ถยนตฮ์อนดา้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.35 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินคา้รถยนต์ฮอนด้าท่ี

แตกต่างกนั (2) ปัจจยัดา้นการตลาดบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
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ใชพ้นกังานขาย การนาํไปบอกต่อ และการประชาสัมพนัธ์ ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนต์

ฮอนด้า และ (3) ปัจจยัด้านการบริการหลงัการขาย ประกอบด้วย การช่วยเหลือ 24 ชม. อะไหล่

รถยนต ์พนกังาน ลกัษณะทางกายภาพของศูนยบ์ริการ และกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อความ

ภกัดีต่อตราสินคา้รถยนต์ฮอนด้า อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปเป็นตารางผลการ

ทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.346 ปฏิเสธ 

อาย ุ One way Anova 0.049 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา One way Anova 0.140 ปฏิเสธ 

อาชีพ One way Anova 0.001 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน One way Anova 0.000 ยอมรับ 

ปัจจยัดา้น 

การตลาดบูรณาการ 

การโฆษณา Multiple Regression 0.854 ปฏิเสธ 

การส่งเสริมการขาย Multiple Regression 0.000 ยอมรับ 

การใชพ้นกังานขาย Multiple Regression 0.001 ยอมรับ 

การนาํไปบอกต่อ Multiple Regression 0.000 ยอมรับ 

การประชาสมัพนัธ์ Multiple Regression 0.000 ยอมรับ 

ปัจจยัดา้น 

การบริการหลงัการขาย 

การช่วยเหลือ 24 ชม. Multiple Regression 0.000 ยอมรับ 

อะไหล่รถยนต ์ Multiple Regression 0.104 ปฏิเสธ 

พนกังาน Multiple Regression 0.316 ปฏิเสธ 

ศูนยบ์ริการ Multiple Regression 0.129 ปฏิเสธ 

การใหบ้ริการ Multiple Regression 0.009 ยอมรับ 

 

8.   อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ซ่ึงจะประกอบดว้ย ประกอบดว้ย อาย ุอาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ ยกเวน้เพศ ระดบัการศึกษา ท่ีไม่ส่งผล

ต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวไดว้า่ เพศ ระดบั

การศึกษาของผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตฮ์อนดา้ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีอาย ุระดบัการศึกษา

ท่ีแตกต่างกนัก็ไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบั

ผลงานวิจยัของรังสิยา พวงจิตร (2555 : สรุปและอภิปรายผล) ไดท้าํการศึกษา เร่ือง เคร่ืองมือการ
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ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และความภักดีต่อตราสินคา้

เคร่ืองสาํอาง Oriental Princess ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพ ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีมีลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีความคิด ประสบการณ์ ค่านิยม และความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ี

แตกต่างกนั 

 จากผลการศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ประกอบดว้ย การส่งเสริม

การตลาด พนกังานขาย การนาํไปบอกต่อปากต่อปาก และการประชาสัมพนัธ์ มีผลต่อความภกัดีต่อ

ตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ ยกเวน้ การโฆษณา ท่ีไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัผลงานวิจยัของเลิศศกัด์ิ ชยั

วณิชย ์(2557 : สรุปและอภิปรายผล) ไดท้าํการศึกษา การรับรู้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อ รถยนต์ปิกอัพยี่ห้อ ISUZU ของลูกค้าใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีช้ีใหเ้ห็นว่าการส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการแตกต่างกนั ยอ่มมีผลต่อความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

 จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นการให้บริการหลงัการขาย ประกอบดว้ย การช่วยเหลือ 24 ชม 

กระบวนการให้บริการ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินคา้รถยนต์ฮอนด้า ยกเวน้ อะไหล่รถยนต์ 

พนักงาน ลกัษณะทางกายภาพของศูนยใ์ห้บริการ ท่ีไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนต์

ฮอนดา้ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัผลงานวิจยัของอญัญา

พร ธรรมติกานนท ์(2547 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการหลงั

การขายในอุตสาหกรรมรถยนต ์กรณีศึกษา บริษทั สยามกลการ เทรดด้ิง จาํกดั ท่ีช้ีให้เห็นว่า การ

ให้บริการหลังการขาย ย่อมมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงผูใ้ห้บริการควร

ปรับปรุงการใหบ้ริการของตนใหมี้ความพร้อมดา้นบริการมากยิง่ข้ึน 

9.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง 

ผูจ้ ัดจาํหน่ายหรือตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ควรจะเลือกใช้ปัจจยัการส่ือสารทาง

การตลาดเชิงบูรณาการให้เหมาะสม ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาด พนกังานขาย การนาํไปบอกต่อ

ปากต่อปาก และการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้รถยนต์

ฮอนดา้ ส่วนขอ้เสนอแนะในดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อ

จูงใจผูบ้ริโภคให้มากข้ึน ดา้นพนกังานขายควรมีการจดัการให้พนกังานขายมีความรู้ความสามารถ

ในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน เพื่อเวลาท่ีลูกคา้ถามพนกังานสามารถตอบไดท้นัที การพูดการจา การแต่งกาย

ของพนกังาน ควรดูสุภาพ อ่อนนอ้ม เป็นระเบียบ ท่ีสาํคญัควรใส่ความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ี

ไม่เหมือนใครให้มากข้ึน ด้านการจดัประชาสัมพนัธ์ควรมีการจดัประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง 
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เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้ไดรั้บรู้อยา่งต่อเน่ือง เกิดการจดจาํ รับรู้ ส่งผลใหเ้กิดความผกูพนัระหว่างลูกคา้กบั

รถยนตฮ์อนดา้มากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร ดา้นการนาํไปบอกปากต่อปาก

นั้นข้ึนอยูก่บัตวัผูบ้ริโภคเอง ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บบริการท่ีดี ไดพ้บเจอกบัประสบการณ์ท่ีดี ก็จะไป

เล่าสู่กนัฟังในกลุ่มครอบครัว ญาติ มิตรสหายของเขาเหล่านั้นเอง หรือพนกังานอาจพูดเป็นนยัวา่ ถา้

ใชดี้ อยา่ลืมบอกต่อดว้ยนะครับ ซ่ึงอาจเป็นสโลแกนไดอี้กดว้ย 

ส่วนปัจจัยด้านการให้บริการหลังการขาย ได้แก่ การช่วยเหลือ 24 ชม กระบวนการ

ให้บริการ ก็ควรเลือกให้เหมาะสมเช่นเดียวกนั ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะในดา้นการช่วยเหลือ 24 ชม ควร

คาํนึงถึงความรวดเร็วในการช่วยเหลือเป็นสาํคญั เพื่อท่ีจะไม่ใหผู้ท่ี้ถูกช่วยเหลือตอ้งรอเป็นเวลานาน 

อาจทาํให้มีผลกระทบต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ฮอนดา้ ดา้นกระบวนการให้บริการ ควรมีการ

อบรมพนักงานพนักงานเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถมากข้ึน และสามารถ

ช่วยเหลือผูบ้ริโภคไดเ้ต็มท่ี อีกทั้งยงัควรให้ความสําคญัในการปลูกฝังให้พนักงานมีใจรักในงาน

บริการท่ีตนเองทาํอยูอี่กดว้ย 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรทาํการศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อ

ความภกัดีต่อตราสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดับา้ง เพื่อให้ไดรั้บ

ขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน และยงัช่วยเพิ่มความแม่นยาํในงานวิจยัมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

2.  ในการเกบ็แบบสอบถามหรือทาํการสมัภาษณ์เพื่อรวบรวมขอ้มูลควรท่ีจะเกบ็ในวนัหยดุ

สุดสัปดาห์ เน่ืองจากเป็นวนัท่ีง่ายในการรวบรวมขอ้มูลมากกว่าวนัธรรมดา และอาจจะไดรั้บความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามอีกดว้ย 
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ปัจจยัความไว้วางใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณชิย์ 

TRUST FACTOR IN TRANSACTION BANKING, 

SIAM COMMERCIAL BANK 

รุ่ง สงสกลุ1 และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้มีการกาํหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ เพื่อศึกษาความ

แตกต่างทางด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคาร

ออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพและการใหบ้ริการและ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ มีผลต่อความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคาร

ออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชยก์ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคาร

ไทยพาณิชยส์าขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จาํนวน 400 ทาํการสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น 

วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใชก้ารหาความถ่ีและ

ค่าสถิติร้อยละการทดสอบความแตกต่าง t-test ,f-test ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี 

Scheffe’test และการหาค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอยเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหว่าง 

31-41 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาท อาชีพเป็น

พนักงานบริษทั ปัจจยัคุณภาพและการให้บริการพบว่า ความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์ต่อความ

ไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์และปัจจยัอ่ืน ๆ พบว่า 

ความภกัดี มีความสัมพนัธ์ต่อต่อความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05  

 

คาํสําคญั: ความไวว้างใจ, ธนาคารออนไลน ์

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

The objective is to study, Research has set the objective of the research was. To study the 

differences in demographic factors on trust in online banking transactions, Siam Commercial Bank. 

To study the relationship between quality of service and the relationship between education and 

other factors. Affect trust in online banking transactions Siam Commercial Bank sample used in 

this research. Customers who come to Siam Commercial Bank. Branch Future Park Rangsit. Data 

from sampling group of 400 people. Sampling without relying on probability. Analysis of 

demographic data with statistical analysis using descriptive statistics and frequency of testing 

different t-test, f-test is a different test method Scheffe'test and a score. Average Standard Deviation 

multiple regression analysis to test the hypothesis, the study found. Most of the mostly female. 

Between the ages of 31-41 years old, single-level education and income. 20 ,001-30 ,000 baht a 

professional staff and the quality of services that are related to security, trust in online banking 

transactions Siam Commercial Bank.  And other factors that are related to loyalty, trust in online 

banking transactions Siam Commercial Bank.  Significantly at 0.05 

 

Keyword: Trust Factor, Online Banking 
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1.  บทนํา 

ปัจจุบนัการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมมีอตัราเติบโตข้ึนในเชิงปริมาณอย่าง

ต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีในเชิงมูลค่ามีอตัราหดตวัลดลงเลก็นอ้ย

ในไตรมาสน้ี ส่วนหน่ึงมาจากธุรกรรมการโอนเงินเพื่อลูกค้าผ่าน BAHTNET ท่ีมีมูลค่าลดลง 

ธุรกรรมการชาํระเงินผา่นระบบการชาํระเงินและช่องทางต่าง ๆทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในไตรมาสท่ี 1 

ปี 2558มีจาํนวน 602.8 ลา้นรายการ และมีมูลค่า 66.0 ลา้นลา้นบาท เม่ือเทียบจากระยะเดียวกนัของปี

ก่อนพบว่าปริมาณเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.22 ซ่ึงเป็นการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยการโอนเงิน

ธนาคารเดียวกนัการโอนเงินรายย่อยขา้มธนาคาร และเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกรรมท่ีมีอตัรา

เติบโตในระดบัสูง ในขณะท่ีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.54 ซ่ึงนับเป็นไตรมาสแรกท่ีมูลค่าการชาํระเงิน

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ลดลงเลก็นอ้ยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมูลค่าท่ีลดลงของธุรกรรมการโอนเงินเพื่อ

ลูกคา้ผา่น BAHTNET (BAHTNET 3rd party) ท่ีมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 64.3 ของมูลค่าการชาํระเงิน

ทั้งหมด โดยเฉพาะการทางธุรกรรมซ้ือขายพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นผลจากการลงทุนของนกัลงทุน

ในประเทศและนกัลงทุนต่างชาติในพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีลดลง ตามอตัราผลตอบแทนโดยรวมท่ี

ปรับลดลง รวมถึงการทาํธุรกรรมซ้ือขายเงินตราต่างประเทศท่ีเป็นผลจากการหดตวัของการส่งออก 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการ

ธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์

2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจขอ

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพและการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อความไวว้างใจ

ขอผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจขอผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  

3.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธ์ิภาพในการให้บริการและการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทย

พาณิชย ์ 

 2. เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษางานวิจยัไปพฒันาการบริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทย

พาณิชย ์ 

 3. เพื่อเป็นแนวทางสําหรับธนาคารในการสร้างความเช่ือมัน่เพื่อให้ตอบสนองกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์  
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4.  สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ ระดบัการศึกษา และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ธนาคาร

ไทยพาณิชยท่ี์แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัคุณภาพและการให้บริการท่ีประกอบไปดว้ย ความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภยั

ในการใชบ้ริการ เทคโนโลยทีนัสมยั  ติดต่อ Call center ไดท้นัทีท่ีมีปัญหาการใชง้านมีความสมัพนัธ์

ต่อความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ ความภกัดี มีความสมัพนัธ์ต่อความไวว้างใจใน

การทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์
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5.  กรอบแนวความคดิ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์

ธนาคารไทยพาณิชย ์

” มีกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 

            ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม                                                                  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                                                                                                                   

- อาย ุ            

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้                                                

- อาชีพ                                                                                             

 

ปัจจัยคุณภาพและการให้บริการ 

- สะดวก                                                                                  

- รวดเร็ว                                                                               

- ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ                                                    

- เทคโนโลยทีนัสมยั                                                             

- ติดต่อ Call Center ไดท้นัทีเม่ือมีปัญหาการ

ใชง้าน                     

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1  แสดงกรอบแนวความคิด 

  

ปัจจัยอ่ืนๆ                                     

- ภาพลกัษณ์                                                                           

- ดา้นความภกัดี 

 

ปัจจยัความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคาร

ออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์
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6.  การดําเนินการวจัิย 

สําหรับการเลือกกลุ่มตวัอย่างของการทาํงานวิจยัในคร้ังน้ี คือกลุ่มของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้

บริการธนาคารไทยพาณิชยส์าขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ท่ีทราบจาํนวนท่ีแน่นอน เพื่อใหข้อ้มูลท่ีไดจ้าก

กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะการกระจายขอ้มูลและครอบคลุมกลุ่มประชากรมากท่ีสุด ผูศึ้กษาจึงใชก้าร

คาํนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจาํนวนประชากร โดยใช้สูตร Yamane ท่ีระดับความ

คลาดเคล่ือน 0.05 (Yamane, 1973 : 125 อา้งในวลัภา พลัลภชนกนาถ,2547 : 29) จากการคาํนวณได้

ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งทาํการเก็บขอ้มูลอย่างน้อย 359 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีมีความ

คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ี 0.05 และทาํการสุ่มตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

ซ่ึงผูว้ิจยัเน้นเก็บเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมาใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยส์าขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

เท่านั้น จาํนวน 400 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช่ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยทาํการศึกษาจาก

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแบบสอบถาม ซ่ึงรายละเอียด

ขอ้มูล จะเป็นแบบสอบถามเป็นแบบสอบใหผู้ต้อบใส่คาํตอบเอง (Self-Administered Questionnaire) 

โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่   

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ของ

ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยส์าขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ  อายุ  

สถานภาพ อาชีพ  รายได ้ และระดบัการศึกษา 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการออนไลน์ ธนาคารไทย

พาณิชยซ่ึ์งประกอบไปดว้ยความสะดวก  รวดเร็ว  ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ และเทคโนโลยี

ทนัสมยั ติดต่อ Call Center ไดท้นัทีเม่ือมีปัญหาการใชง้าน เป็นคาํถามแบบ (Rating Scale) ระดบั

ความเห็นจาก 0 จนไปถึง 10 รวมทั้งหมด 10 ระดบั 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ ความ

ภกัดีเป็นคาํถามแบบ (Rating Scale) ระดบัความเห็นจาก 0 จนไปถึง 10 รวมทั้งหมด 10 ระดบั 

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปัจจยัความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์

ธนาคารไทยพาณิชย ์ เป็นคาํถามแบบ (Rating Scale) ระดบัความเห็นจาก 0 จนไปถึง 10 รวมทั้งหมด 

10 ระดบั 

 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ส่วนการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ทั้ง

ทางเน้ือหา และความครอบคลุมของคาํถามนั้น ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีสร้างข้ึน นาํไป

ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสอดคลอ้งของเน้ือหา ความครอบคลุมของ

ประเด็นคาํถาม อีกทั้งลกัษณะของขอ้ความท่ีใช ้หลงัจากนั้นปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์
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ปรึกษาก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง และส่วนการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจัยได้นํา

แบบสอบถามท่ีไดผ้่านการแกไ้ขไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ จาํนวน 40 ชุด เพื่อหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha) สรุปแบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจยัในคร้ังน้ี

มีความน่าเ ช่ือถือของข้อคําถามผ่านเกณฑ์ท่ีระดับค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbrach’s Alpha) มากกวา่ 0.7 

 เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามครบถว้นตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูว้ิจยัทาํการ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูล และแยกแบบสอบถามท่ีไม่ครบถว้นออก หลงัจาก

นั้นนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาจดัเรียงกลุ่มขอ้มูล แลว้นาํไปบนัทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชจ้ะมีดงัน้ี 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชบ้รรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.  ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้โดยในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐานจะใชส้ถิติทดสอบแบบ t-Test, f-

Test และสมการการถดถอยเชิงเสน้แบบพหุ (Multiple Linear Regression) 

7.  ผลการวจัิย 

 จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 234 คน เป็น

เพศชาย จาํนวนทั้งหมด 166 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 

227  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 237 คน ส่วนใหญ่มีรายได ้20,001-30,000 บาท จาํนวน 

106 คน มีอาชีพพนกังานบริษทั จาํนวน 321 คน 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัความสะดวกลูกคา้ พบว่า ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปทาํ

ธุรกรรมท่ีธนาคารมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.60 ขั้นตอนการสมคัรใช้

งานง่ายไม่ซบัซอ้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.16 มีบริการครบถว้นครอบคลุม เช่น เช็คยอดเงิน, ชาํระ

ค่าบริการต่างๆ ซ้ือกองทุน ฯลฯ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.14 ขั้นตอนการใช้บริการทาํได้ง่ายไม่

ซับซ้อนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.05 มีคาํอธิบายวิธีการใช้งานท่ีเขา้ใจง่ายครอบคลุมชดัเจน โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.92 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัความรวดเร็วลูกคา้ พบว่า การลดเวลาในการทาํธุรกรรมท่ีสาขา 

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.66 ไดรั้บการแจง้ขอ้มูลตอบกลบัทุกคร้ัง

ท่ีมีการทาํธุรกรรมในทนัที โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.42 . เช่ือมต่อกบับริการธนาคารออนไลน์ไดท้นัที

ตลอด 24 ชม. โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.37  มีการผูกบญัชีเพื่อชาํระเงินหรือโอนเงินแบบอตัโนมติัไม่
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ตอ้งทาํรายการซํ้ าเองทุกเดือนโดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 7.06 ธนาคารช่วยแกปั้ญหาท่ีพบกบั

การทาํธุรกรรมออนไลน์ไดท้นัที โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.50 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นปลอดภยัในการใช้บริการลูกคา้ พบว่า มีการแจง้เตือน

ขอ้มูลตอบกลบัในการยนืยนัการทาํรายการสาํเร็จ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 7.36  มีการแจง้เตือนทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงในบญัชี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.34 ระบบ

ทาํงานถูกตอ้ง แม่นยาํ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.28 มีการแจง้เตือนทุกคร้ังท่ีมีการ Login ใชง้าน โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.11 มีความปลอดภยัในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.82  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นเทคโนโลยทีนัสมยั  พบวา่ ประหยดัเวลาในการทาํธุรกรรม 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.76 ใชง้านไดห้ลายช่องทางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.28 

เป็นการเพิ่มคุณภาพในการใชง้านกบัผูใ้ชง้านออนไลน์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.18 ลูกคา้สามารถ

ทราบขอ้มูลต่างๆ ของทางธนาคารไดท้นัทีท่ีตอ้งการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.14 ทราบผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ ผา่นช่องทางออนไลน์ของทางธนาคาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.37 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นติดต่อ Call Center ไดท้นัทีเม่ือมีปัญหาการใชง้าน  พบว่า 

ปัญหาทางดา้นออนไลน์สามารถแนะนาํและอธิบายไดช้ดัเจน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 6.77   พนกังานมีความรู้และแจง้ขอ้มูลไดถู้กตอ้งโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.63 . ทราบขอ้มูลได้

ทนัทีท่ีติดต่อสอบถาม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.45 มีการแจง้กลบัจาก Call Center หากเร่ืองท่ีสอบถาม

ไม่ไดค้าํตอบภายในทนัที โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.40 มีการประสานงานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทาง

ส่วนงานอ่ืนของธนาคาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.37 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านภาพลักษณ์สินค้า  Brand Image  พบว่า ธนาคารไทย

พาณิชยมี์ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.23 มีความประทบัใจใน

การให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.04 ธนาคารไทยพาณิชยมี์ความน่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.02 สินคา้ปรากฏอยูใ่นส่ือต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.37 มีส่วนช่วยพฒันาสังคม 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.93 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นความภกัดี  พบว่า อยากแนะนาํบุคคลอ่ืนใชบ้ริการของ

ธนาคารอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.84 มีความมัน่ใจเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อขอ

คาํแนะนาํ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.61 อยากกลบัมาใช้บริการของธนาคารอีกในคร้ังต่อไป โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.55 ถา้ตอ้งการใชบ้ริการของธนาคารจะใชบ้ริการของไทยพาณิชย ์โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 6.34 หลงัจากใชบ้ริการแลว้ยงัสนใจขอ้มูลของสินคา้และบริการเพิ่มเติม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

6.08 
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นไวว้างใจ พบว่า ความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมผ่าน

ช่องทางบริการออนไลน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.93 มีความไวว้างใจในดา้นการ

ยนืยนัความเป็นเจา้ของธุรกรรม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.91 มีความไวว้างใจในดา้นความปลอดภยัใน

การทาํธุรกรรม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.76 มีความไวว้างใจในระบบของทางธนาคาร โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 6.76 มีความไวว้างใจในธนาคารไทยพาณิชย ์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.71 

ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ      T-test  .065  ปฏิเสธ 

อาย ุ      F-test  .002  ยอมรับ 

สถานภาพ     F-test  .040  ยอมรับ                      

ระดบัการศึกษา      F-test  .001  ยอมรับ                      

รายได ้       F-test  .000  ยอมรับ                        

อาชีพ      F-test  .934  ปฏิเสธ 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการออนไลน์ 

ความสะดวก     MRA  .477  ปฏิเสธ 

รวดเร็ว      MRA  .746  ปฏิเสธ 

ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ   MRA  .000  ยอมรับ                      

เทคโนโลยทีนัสมยั    MRA  .078  ปฏิเสธ                      

ติดต่อ Call Center ไดท้นัทีเม่ือมีปัญหา  MRA  .345  ปฏิเสธ                      

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

ภาพลกัษณ์     MRA  .142  ปฏิเสธ 

ความภกัดี     MRA  .000  ยอมรับ 
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8.   อภิปรายผล 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความไวว้างในในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ ธนาคารไทย

พาณิชย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  0 .05  เ ม่ือพิจารณาแล้วพบว่า  ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ในดา้นของ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ สราวุธ ควชะกุล (2557) ซ่ึงไดท้าํการวิจยัเร่ืองความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อความ

ไวว้างในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัคุณภาพและการใหบ้ริการท่ีประกอบไปดว้ย ความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภยัใน

การใช้บริการ เทคโนโลยีทันสมัย และติดต่อ Call Center ได้ทันทีท่ีมีปัญหาการใช้งานมี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ภคัจิรา บานเพียร (2555) ซ่ึงไดท้าํการวิจยัเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการ

ของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยคุณภาพความน่าเช่ือถือและการ

ใหบ้ริการส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ และความภกัดี มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจ

ในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชยส์อดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปัณณ

วิชญ์ พงศ์พิชชานนท์ (2555) ซ่ึงได้ทาํการวิจยัเร่ืองภาพลกัษณ์องค์กรท่ีมีผลต่อความภกัดีของ

ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารธนชาตในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าความภกัดีของลูกคา้มีผลต่อ

การความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคาร   

9.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 1. จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ธนาคาร

ไทยพาณิชยส่์วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั ส่วนอาชีพอ่ืนๆ นั้นยงัมีการใชบ้ริการไม่มากนกัปัจจุบนั 

ซ่ึง ณ ปัจจุบนัมีการใชง้านโทรศพัทมื์อถือท่ีเป็นสมาทโฟนซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัและมีการเช่ือมต่อใช้

งานผา่นอินเตอร์เน็ตอยูแ่ลว้ ดงันั้นทางธนาคารควรให้ความสนใจในการวางแผนเพื่อพฒันาระบบ

และประชาสมัพนัธ์ใหก้บัลูกคา้ของธนาคาร 

 2.ธนาคารจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้

ทนักบัความกา้วหนา้ของระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งสมํ่าเสมอ และทนักบัคู่แข่งขนักบัธนาคาร

ต่างๆ ณ ปัจจุบนัและเพื่อเป็นการป้องกันการโจรกรรมขอ้มูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้ งน้ีเพื่อ
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ส่งเสริมความเช่ือมัน่ความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัการให้บริการธนาคารออนไลน์และการรักษาความ

ปลอดภยัของการทาํธุรกรรมผา่นธนาคารออนไลน์ 

3. ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถนาํเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดสาํหรับธนาคารไทย

พาณิชยแ์ละธนาคารอ่ืนๆ เพื่อสร้างความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ ให้

เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรท่ีจะทาํการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง ปัจจยัทางดา้นการตลาด และ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ เพื่อท่ีธนาคารจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้

บริการของลูกคา้ และวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ โดย

สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปกาํหนดนโยบายในการให้บริการธนาคารออนไลน์ ท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

2. ศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองพฤติกรรมสาํหรับลูกคา้ท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของ

ธนาคารเพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงสาเหตุของการไม่ใชบ้ริการและใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาดา้น

บริการต่อไป 

3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยเน้นกลุ่มตวัอย่างนอกเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล หรือ ทั้งประทศเพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมมากข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันารูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

บรรณานุกรม 

สราวธุ ควชะกลุ. ความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, (2557) 

ภคัจิรา บานเพียร.คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) : คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราช ภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ,์ (2555) 

ปัณณวิชญ ์พงศพ์ิชชานนท.์ ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการของธนาคารธน 

ชาตใน กรุงเทพมหานคร: คณะวิชาการตลาด ,มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, (2555) 
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การบริหารจดัการผลการปฏบิัติงานทีม่ปีระสิทธิภาพ 

Effective Performance Management 

พัชร์หทยั จารุทวผีลนุกูล 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

กฤษฎา มูฮัมหมดั 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 

------------------------------------------------- 

บทนํา 

การเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนัและอนาคต รวมถึงสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจจะมีการ

แข่งขนักันมากยิ่งขึ้น ทาํให้ทุกองค์กรตอ้งเผชิญกับความเส่ียงและโอกาสที่จะได้รับ ภายใตก้าร

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดห้ลายระดบั ทั้งใน

ระดบับุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร โดยอาจมีการเปล่ียนแปลงบางส่วน หรือทั้งหมดขององคก์ร การปรับ

โครงสร้างใหม่ การลดขนาดกาํลงัคนใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร การติดตั้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหม่  รวมถึงการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม ทั้งน้ี แต่ละองคก์รตอ้งมีการเตรียมการเพื่อปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลงระบบการทาํงานให้เหมาะสม และสอดคล้องรับกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา อีกทั้ งผูบ้ริหารองค์กรจะต้องปรับเปล่ียนวิธีคิด มองไปข้างหน้า และปรับเปล่ียน

วิสัยทศัน์ ภารกิจ วิธีการบริหารจดัการ วิถีการทาํงาน และแปลงออกมาเป็นกลยุทธ์ เพื่อให้การ

จดัการผลการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนองค์กร 

และบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

“บุคลากร”  ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิง่สาํหรับองคก์ร เพราะบุคลากรท่ีดีและมีคุณภาพ 

เป็นปัจจยัหลกัที่สาํคญัในการที่จะทาํให้องคก์รขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและไดป้ระสิทธิภาพ 

ดงันั้น องคก์รและผูบ้ริหาร จะตอ้งมีเทคนิคการบริหารจดัการผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

(effective performance management) เพื่อพฒันาบุคลากรในองคก์รให้มีศกัยภาพที่สูงขึ้น ทั้งด้าน

ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และความสามารถ เพื่อพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง (change interventions) 

อนันาํไปสู่ความผกูพนัของบุคลากรที่มีต่อองคก์ร และสู่การเติบโตขององคก์รที่ย ัง่ยนื 
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ความหมายของการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ผูเ้ขียนขอนําเสนอถึงความหมายของ  “การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (effective 

performance management)” ซ่ึงมีบทบาทสําคญัในการเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการในการบูรณาการ

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยก์ับกระบวนการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร โดย

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดดงัน้ี 

อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ ์ (2551, น. 230) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน

เป็นอีกมิติหน่ึงของการพฒันาบุคลากรที่มุ่งเนน้ให้เกิดผลลพัธ์ระยะสั้น  เป็นการจดัการให้บุคลากร

สร้างผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนดขึ้นเป็นปีต่อปี ซ่ึงผลงานที่เกิดขึ้นของบุคลากร  ยอ่ม

ส่งผลต่อเน่ืองไปยงัผลงานในระดบัองคก์ร 

ทวีศกัด์ิ สูทกวาทิน (2551, น. 281) ได้อธิบายความหมายว่า การบริหารจดัการผลการ

ปฏิบัติงานเป็นหลักการจัดการงานตามข้อตกลงหรือข้อสัญญาร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารกับ

บุคลากร (management by agreement or contract) ซ่ึงแตกต่างจากการบริหารจดัการงานโดยการสัง่

การจากฝ่ายบริหาร (management by command) 

Dessler Gary (2549, น. 124-125) ไดก้ล่าวไวว้่า การบริหารจดัการผลการปฏิบติังานเป็น

เพียงจุดเช่ือมโยงหน่ึงในกระบวนการ สะทอ้นให้เห็นความสนใจใหม่ขององคก์รที่มีอยูบ่นผลการ

ปฏิบติังาน โดยตอ้งการใหมี้การคิดใหท้ัว่ถึงในทุกส่วนของการดาํเนินงานดา้นงานบริหารบุคคลซ่ึง

มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของคน 

Cummings & Worley (2009, p. 421) ได้ให้คาํจาํกัดความว่า การบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน 

เป็นกระบวนการที่บูรณาการของความชดัเจน การประเมินค่า และสนับสนุนพฤติกรรมการทาํงาน

ของบุคลากรและผลลพัธข์องความสาํเร็จขององคก์ร 

 ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ การบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน (performance management) เป็น

กระบวนการซ่ึงมองศกัยภาพของคนทาํงาน และดึงศกัยภาพนั้น ๆ ออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ใน

การสร้างผลงานของบุคคล โดยการพฒันาบุคลากรที่มุ่งเนน้ใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ดีกบับุคลากร โดยคาํนึง

เสมอวา่บุคลากรที่เก่ียวขอ้งมีศกัด์ิศรีและความภูมิใจ เม่ือใดที่ไดรั้บการยอมรับจะทาํใหมี้ผลงานที่มี

ประสิทธิภาพ และส่งผลเช่ือมโยงใหก้บัการทาํงานเป็นทีมและองคก์ร อนันาํไปสู่ความผูกพนัของ

บุคลากรที่มีต่อองคก์รที่เพิม่ขึ้น 
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รูปแบบแนวคดิของการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน 

 สําหรับบทความเร่ือง “การบริหารจดัการผลการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ (effective 

performance management)” ผูเ้ขียนนาํเสนอโดยยดึรูปแบบกรอบแนวคิดการบริหารจดัการผลการ

ปฏิบติังาน (performance management) ของ Cummings & Worley (2009, p. 421) มาเป็นแนวทาง

ในการศึกษา ดงัน้ี  

 

 
ภาพ 1   A Model of Performance Management 

ที่มา. ดดัแปลงจาก  Organization Development & Change (9th ed.), By Cummings G. C., & Worley 

G. C., 2008, Canada: South-Western Cengage Learning. 

 

 จากภาพ 1 แสดงถึงการบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน รวมถึงการฝึกปฏิบติัและวิธีการ 

สาํหรับการตั้งเป้าหมาย (goal setting) การประเมินผลการปฏิบติังาน (performance appraisal) และ

ระบบรางวลัผลตอบแทน (reward systems) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและกลุ่มทาํงาน โดยมีปัจจยัที่เป็นบริบทสําคญั 3 ประการ คือ กลยุทธ์ธุรกิจ (business 

strategy) บทบาทของเทคโนโลยใีนองคก์ร (workplace technology) และการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน (employee involvement) เป็นตวักาํหนดว่าการฝึกปฏิบติังานเหล่านั้น

ไดส่้งผลต่อผลการปฏิบติังานอยา่งไร (Cummings & Worley, 2009, pp. 421-422) 

ผูเ้ขียนขอเสนอรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการผลการ

ปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบแนวคิดของ Cummings & Worley (2009, p. 241) 

ดงัต่อไปน้ี 
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การต้ังเป้าหมาย (Goal Setting) 

 การกาํหนดเป้าหมายมีความสําคญั เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการบริหารจดัการผลการ

ปฏิบติังานที่กาํหนดรายละเอียดกิจกรรมที่เป็นหน้าที่ของบุคลากร การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมก็จะ

เป็นส่วนที่สาํคญัยิง่ในบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน และเป็นเคร่ืองมืออนัทรงประสิทธิภาพใน

การปรับปรุงผลการปฏิบติังานและการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน อนันาํมาซ่ึงความสาํเร็จตาม

เป้าหมายขององคก์ร 

จากรูปแบบแนวคิดของ Cummings & Worley (2009, p. 422)  จะเห็นว่า การตั้งเป้าหมาย 

(goal setting) เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัระหวา่งผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการทาํงานร่วมกนัและมี

เป้าหมายของบุคลากรที่เขา้ใจง่าย การตั้งเป้าหมายอาจส่งผลต่อผลงานในหลาย ๆ วธีิ ซ่ึงจะมีอิทธิพล

ในส่ิงที่บุคลากรคิดและทาํโดยมุ่งเนน้ที่พฤติกรรมของบุคลากรในทิศทางของการตั้งเป้าหมาย โดยมี

การสร้างแรงจูงใจช่วยส่งเสริมให้เกิดผลสําเร็จ และ Bateman & Snell (2009) ได้ให้ความเห็นว่า 

ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสาํคญักบัวางเป้าหมายสําหรับบุคลากรหรือการมีส่วนร่วมกบับุคลากรบน

เป้าหมายที่ตั้งไว ้โดยการตั้งเป้าหมายการทาํงานสาํหรับงานซ่ึงบุคลากรในสายบงัคบับญัชาใหมี้การ

ควบคุมผลงานให้ไดท้ั้งผลงานในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึงเป้าหมายของพฤติกรรมในการ

ทาํงานร่วมกนัเป็นทีมงาน 

 ทั้งน้ี Dessler Gary (2549, น. 104) ได้กล่าวว่า การตั้งเป้าหมาย ตอ้ง “SMART” มีความ

ชัดเจนเฉพาะเจาะจงและบอกผลท่ีตอ้งการวดัอย่างชัดเจน (specific) ผลตอ้งวดัได้และตอ้งตอบ

คาํถามไดว้่าเท่าใด (measurable) ตอ้งทาํให้สาํเร็จได ้(attainable) ตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั (relevant) 

โดยได้มาจากเป้าหมายของผูจ้ ัดการหรือของบริษทัที่ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ และมีการ

กาํหนดเวลา (timely) สะทอ้นถึงเสน้ตายและลาํดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน 

ข้ันตอนของการนําไปปฏิบัติสู่การต้ังเป้าหมาย 

 ลกัษณะสาํคญัของกระบวนการตั้งเป้าหมาย องคก์รตอ้งพฒันาวิธีการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ

นาํไปสู่การตั้งเป้าหมาย ซ่ึงมีขั้นตอนการนาํไปปฏิบติัดงัน้ี (Cummings & Worley, 2009, p. 424) 

1. การวิเคราะห์หาสาเหตุ (diagnosis) เป็นขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์หาสาเหตุของงาน

หรือความตอ้งการของบุคลากร และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการจดัการบริหารผล

การปฏิบติังาน 3 ประการอนัไดแ้ก่ กลยทุธท์างธุรกิจ เทคโนโลยใีนการทาํงาน และระดบัของการมี

ส่วนร่วมของบุคลากร การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคุณลักษณะและความแตกต่างของการ

ตั้งเป้าหมาย ที่เหมาะสมและระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากร และระบบการสนับสนุนที่มีความ

จาํเป็น 
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2. การจัดเตรียมสําหรับการตั้ งเป้าหมาย (preparation for goal setting) เป็นขั้นตอนการ

เตรียมผูบ้ริหารและบุคลากรเพือ่ทาํงานร่วมกนัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ซ่ึงเป็นแบบอยา่งโดยการมีเพิ่ม

ปฏิสมัพนัธแ์ละการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากร และนาํเสนอการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบั

วธีิการตั้งเป้าหมาย รวมทั้งการกาํหนดแผนการปฏิบติัการการดาํเนินกิจกรรมการกาํหนดเป้าหมาย 

3. การตั้งเป้าหมาย (setting of goals) ในขั้นตอนน้ี เป้าหมายที่ทา้ทายถูกกาํหนดขึ้นและ

วธีิการสาํหรับการวดัเป้าหมายที่ชดัเจน ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมกนักาํหนดเป้าหมาย

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถึงทาํความเขา้ใจวธีิการประเมินผลร่วมกนั โดยเร่ืองดงักล่าวตอ้งมีความ

สอดคลอ้งกบัระดบัที่เหมาะสมของการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

4. การทบทวน (review) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตั้งเป้าหมาย เป็นการประเมิน

ค่า เพือ่การประยกุตใ์ช ้คุณลกัษณะของเป้าหมายเป็นการประเมินตามท่ีไดพ้บเห็นเพือ่ใหเ้ป้าหมายมี

พลงัและทา้ทาย บุคลากรจึงเป็นส่วนสาํคญัในการสนบัสนุนกลยทุธท์างธุรกิจ 

ประโยชน์ของการต้ังเป้าหมาย 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2556, น. 197) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของการกาํหนดเป้าหมายไวด้งัน้ี 

1. การมีเป้าหมายที่ชดัเจนในการทาํงาน สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ

บุคลากร และทาํใหเ้ขา้ใจคุณค่างานของตนท่ีมีต่อองคก์ร 

2. ทาํใหเ้ป้าหมายของแต่ละระดบังาน/ตาํแหน่งงานสอดคลอ้งกบัภารกิจขององคก์ร 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาํงาน มีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางของ

องคก์ร 

4. เป็นการพฒันาศกัยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากร ใหบุ้คลากรมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นการสร้างความพงึพอใจในการทาํงานอีกวธีิหน่ึง 

5. เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดฝึ้กฝน พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา อนัจะเป็นพื้นฐาน

อยา่งดีในการพฒันาคิดคน้วธีิการทาํงานแบบใหม่ ผลิตภณัฑใ์หม่ และบริการใหม่ 

 ดังนั้น การตั้งเป้าหมายที่ดีขององคก์ร จึงตอ้งมีความชัดเจนที่เอ้ือต่อการปฏิบติังานของ

บุคลากรในองคก์ร ทาํใหบุ้คลากรทราบถึงความคาดหวงัของผูบ้งัคบับญัชาหรือองคก์ารอยา่งถูกตอ้ง 

ยอ่มส่งผลต่อภาพลกัษณ์ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์ร  
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 

การประเมินผลการปฏิบติังาน ถือเป็นงานที่มีความสําคญัอย่างยิ่ง และเป็นงานที่องคก์ร

มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรในระดบับริหารเท่านั้น บุคลากรที่ทาํหน้าที่ประเมินผลการ

ปฏิบติังานจะถูกองคก์รมอบหมายใหรั้บผดิชอบในการใชดุ้ลยพนิิจแทนองคก์ร เพือ่ตดัสินผูอ่ื้น และ

นําเสนอความเห็นว่าบุคลากรผูน้ั้ น สามารถทาํงานได้ดีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลการ

ปฏิบติังานไม่ได้เป็นงานที่ตอ้งใช้แค่ทกัษะเท่านั้น แต่ยงัตอ้งใช้วุฒิภาวะ สติปัญญา และความ

น่าเช่ือถือได ้(Dick Grote, 2556, น. 261) 

จากรูปแบบแนวคิดของ Cummings & Worley (2009, p. 426) จะเห็นไดว้่า การประเมินผล 

การปฏิบติังาน เป็นระบบผลสะทอ้นกลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลโดยตรงของบุคคลหรือผล

การปฏิบติังานกลุ่ม โดยหัวหน้างาน ผูบ้ริหาร หรือ เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงองคก์รส่วนใหญ่มีระบบการ

ประเมินผลหลาย ๆ แบบเพือ่ใชส้าํหรับผลสะทอ้นกลบั 

ทั้งน้ี Bateman & Snell (2009, p. 374) ได้แยกการประเมินผลการปฏิบติังานเป็น 2 วตัถุประสงค์

พื้นฐาน ไดแ้ก่ 

1. การประเมินผลเพื่อส่งเสริมวตัถุประสงค์ของการบริหาร (administrative) เป็นการ

เตรียมการสาํหรับผูจ้ดัการดว้ยการใหข้อ้มูล เอกสารท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจในการใหเ้งินเดือน การ

ปรับตาํแหน่ง การปลดออก ช่วยสร้างความเขา้ใจใหก้บับุคลากรและยอมรับการตดัสินใจ 

2. การประเมินผลที่สําคญัในการส่งเสริมวตัถุประสงคก์ารพฒันา (development) ขอ้มูล

รายละเอียดในการประเมินผลจะถูกใชเ้พือ่การเสนอแนะและวางแผนในการจดัฝึกอบรมเพิม่ขึ้น การ

เรียนรู้ ประสบการณ์ หรือ ความตอ้งการใหบุ้คลากรทาํงานดีขึ้น 

ขณะที่ Dessler Gary (2549, น. 102-105) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการปฎิบติังานของ

บุคลากรที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบนั เทียบกบัมาตรฐานผลการปฏิบติังานของบุคลากรนั้น ๆ   การ

ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร เป็นเพยีงองคป์ระกอบส่วนหน่ึงในกระบวนการปรับปรุงผล

การปฏิบติังานของบุคลากร โดยมีเหตุผล 3 ประการในการประเมินผลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อนั

ไดแ้ก่ 

ประการแรก การประเมินผลงานใหข้อ้มูลสาํคญัในการเล่ือนชั้น ปรับเงินเดือน  

ประการที่สอง การประเมินผลงานช่วยให้เจา้นายและลูกนอ้งพฒันาแผนงานในการแกไ้ข

จุดอ่อน จุดบกพร่อง ที่การประเมินผลงาน เปิดเผยออกมาและช่วยสนบัสนุนส่ิงที่บุคลากรทาํไดดี้อยู่

แลว้ใหดี้ยิง่ขึ้น 

ประการที่สาม การประเมินช่วยใหก้ารวางแผนทางสายอาชีพ โดยใหข้อ้มูลและโอกาสที่จะ

มีการทบทวนสายทางอาชีพของบุคลากรที่ปรากฏออกมาตามจุดอ่อนและจุดแขง็ของแต่ละคน 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559) 

356 Journal of Business Research and 

Administration 

ส่วน อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ์  (2551, น. 248-255)  กล่าวว่าการประเมินผลการปฏิบติังานเป็น

การตรวจสอบ “Check” ผลการปฏิบติังานของบุคลากรวา่บุคลากรสามารถปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคท์ี่ผูบ้งัคบับญัชาคาดหวงัหรือไม่ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปีหรือปลายปี โดยมี

รายละเอียดของแต่ละช่วงทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัประเมินผลงาน ดงัน้ี 

1. ก่อนการประเมินผลการปฏิบติังาน 

1.1 หน่วยงานบุคคลทาํหนา้ที่จดัเตรียมแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบติังานส่งให้

ผูบ้งัคบับญัชา 

1.2 หนา้ที่ของผูบ้งัคบับญัชาในช่วงก่อนการประเมินผลงาน คือ  

1.2.1 ศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่ใชใ้นการประเมินผลงานโดยการ

อ่านและทาํความเขา้ใจถึงความหมายและวตัถุประสงคข์องแต่ละปัจจยัการประเมินผลงาน

ทั้งปัจจยัที่เป็นผลสาํเร็จของงานในเชิงตวัเลข หรือ Key Performance Indicators: KPIs และ

ปัจจยัที่วดัผลลพัธใ์นเชิงพฤติกรรม (Competency) 

1.2.1 ตรวจสอบขอ้มูลผลการทาํงานที่มีการเก็บรวบรวมและบนัทึกไวต้ลอดทั้งปี 

ทั้งขอ้มูลที่เป็น KPIs และ Competency 

1.2.3 ทาํจิตใจให้สบาย อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะประเมินหรือตดัสินผลงานของ

บุคลากร 

2. ระหวา่งการประเมินผลการปฏิบติังาน 

เป็นช่วงที่สาํคญัมาก เพราะเป็นช่วงตดัสินผลการทาํงานของบุคลากร ผูบ้งัคบับญัชาตอ้ง

หลีกเล่ียงอคติที่เกิดขึ้น ดงัน้ี 

2.1 ประเมินในระดบัปานกลาง (The Central Tendancy) 

2.2 เนน้ความพอใจของผูถู้กประเมิน (The Loose Rater) 

2.3 ประเมินโดยใชเ้หตุการณ์สด ๆ ร้อน ๆ (The Recency Error) 

2.4 ใชค้วามประทบัใจในบางเร่ืองเป็นเกณฑ ์(Halo Effect) 

2.5 ใชค้วามรู้สึกไม่ชอบในบางส่ิงบางอยา่งเป็นตวักาํหนด (Pitchfork Effect) 

2.6 ประเมินโดยเอาตนเองไปแข่งขนัดว้ย (Competitive Rater) 

2.7 ใหค้วามสาํคญัของอายงุานเป็นหลกั (Length of Service Bias) 

2.8 ใชจิ้ตสาํนึกจากความเช่ือที่ผดิ ๆ ที่ฝังลึกในจิตใจ 

2.9 คาํนึงถึงผลลพัธท์ี่จะติดตามมา : เล่ือนตาํแหน่ง ปรับเงินเดือน ใหโ้บนสั 
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3. หลงัการประเมินผลการปฏิบติังาน  

หลงัจากการใหค้ะแนนผลการปฏบิติังานแก่บุคลากรแลว้ ขั้นตอนถดัมาคือ การให้

ขอ้มูลป้อนกลับแก่บุคลากร (feedback) เป็นการให้ขอ้มูลป้อนกลบัอย่างเป็นทางการใน

แบบฟอร์มที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผูบ้งัคบับญัชาควรปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ทกัทายและสร้างบรรยากาศที่เป็นกนัเองกบับุคลากร 

3.2 แจง้ผลการประเมินตามปัจจยัท่ีกาํหนด 

3.3 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรสอบถามขอ้สงสยั 

3.4 สรุปผลประเมินดว้ยความเขา้ใจท่ีตรงกนั  

3.5 ลงลายมือช่ือรับทราบ เป็นการตกลงร่วมกนัระหวา่งผูป้ระเมินกบัผูถู้กประเมิน

ดว้ยการใหท้ั้งสองฝ่ายลงลายมือช่ือรับทราบอยา่งเป็นทางการ เพือ่นาํส่งหน่วยงาน

บุคคลในการดาํเนินการต่อไป 

ดงันั้น การประเมินผลการปฎิบติังานของบุคลากร จึงเป็นเคร่ืองมือที่สาํคญัอยา่งยิง่ในการ

นําไปใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและค่าจา้งหรือผลตอบแทน การเล่ือนชั้นเล่ือน

ตาํแหน่ง การโยกยา้ย การฝึกอบรมและการพฒันา และในเร่ืองอ่ืน ๆ รวมทั้งจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญั

ในการยกระดบัขวญักาํลงัใจของบุคลากรและพฒันาคุณค่าของบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสู่

นาํไปสู่ความผกูพนัของบุคลากรที่มีต่อองคก์รเพิม่ขึ้น และทาํใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว ้

ระบบรางวัลผลตอบแทน (Reward Systems) 

การให้รางวลัผลตอบแทน ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้กบับุคลากร ให้

สามารถใชค้วามรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความสามารถ ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มที่ รางวลัต่าง ๆ ที่

องคก์รมอบให้กบับุคลากรซ่ึงมีทั้งรางวลัภายใน เช่น การให้การยอมรับนับถือ คาํช่ืนชม ฯลฯ ซ่ึงมี

คุณค่ากบัจิตใจของบุคลากร กบัรางวลัภายนอก เช่น เงิน โบนัส ฯลฯ ซ่ึงสามารถจบัตอ้งได ้ก็เป็น

เคร่ืองมือในการกระตุน้ในการสร้างผลงานใหก้บับุคลากรเป็นอยา่งดี 

จากรูปแบบแนวคิดของ Cummings & Worley (2009, pp. 420-431) จะเห็นได้ว่า รางวลั

ผลตอบแทนเก่ียวขอ้งกบัการดึงและสนบัสนุนความตอ้งการดา้นพฤติกรรม ผลลพัธข์องการทาํงาน

ผ่านผลตอบแทน และรูปแบบการแสดงความขอบคุณ ผลตอบแทนจากองคก์รเป็นส่ิงกระตุน้ที่มี

พลงัสาํหรับการปรับปรุงบุคลากรใหดี้ขึ้นและเพิม่ผลงานของกลุ่มทาํงาน รางวลัสามารถสร้างระดบั

ผลงานตามความพงึพอใจของบุคลากรที่สูงขึ้น 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2551, น. 209-210) ไดก้ล่าวว่า การนาํระบบการให้รางวลัตอบ

แทนไปสู่การปฏิบติัจะประสบความสําเร็จในการสร้างแรงจูงใจหรือกระตุน้ให้บุคลากรปฏิบติั

หน้าที่อย่างเต็มกาํลงัความสามารถอย่างเต็มกาํลังความสามารถ โดยการให้รางวลัตอบแทนมี 2 
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เหตุผลคือ เพือ่สร้างความพงึพอใจใหก้บับุคลากรและเป็นการตอบแทนที่บุคลากรปฏิบติัหนา้ที่และ

สร้างความมัน่คงใหแ้ก่องคก์ร (compensate) ดงัตาราง 1 

ตาราง 1  ชนิดของรางวลัตอบแทน 

รางวลัตอบแทนทางใจ 

 (intrinsic rewards) 

รางวลัผลตอบแทนภายนอก 

(extrinsic rewards) 

1. ความสาํเร็จ 1. การประกาศเกียรติคุณ การยกยอ่ง เชิดชู 

2. ความรู้สึกในการบรรลุเป้าหมาย 2. ประโยชน์ตอบแทน สวสัดิการ 

3. การยอมรับ การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 3. ค่าจูงใจในการทาํงาน 

4. ความพงึพอใจในงาน 4. ค่าจา้ง เงินเดือน และค่าตอบแทน 

5. โอกาสกา้วหนา้ในงานอาชีพ 5. การเล่ือนตาํแหน่งงาน ระบบงานท่ีดี 

6. สถานภาพ 6. สิทธิในการสมาคม 

 7. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ที่มา. จาก  การจดัการทรัพยากรมนุษยมุ่์งสู่อนาคต ( พิมพ์คร้ังที่ 2), โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 

2009, กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส. 

 

สําหรับระบบการให้รางวลัผลตอบแทน Bateman & Snell (2009, p. 389) ได้สรุปไวว้่า 

ระบบการให้รางวลัผลตอบแทนรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ระบบการ

จ่ายผลตอบแทน (pay systems) ประกอบดว้ย 3 หลกัพื้นฐาน คือ  

1. ระดับการจ่ายค่าตอบแทน เป็นการสร้างความสําเร็จในส่ิงที่ทา้ทายเหนือการแข่งขนั 

ผูบ้ริหารอาจตอ้งจ่ายค่าจา้งบุคลากรท่ีสูงขึ้น แต่การตดัสินใจตอ้งหาค่าเฉล่ียถึงความจาํเป็นของการ

ควบคุมตน้ทุน (การตดัสินใจในระดบัการจ่ายค่าตอบแทนตอ้งวางเง่ือนไขกบักลยทุธท์ี่เก่ียวขอ้ง) 

2. โครงสร้างการจ่ายผลตอบแทน เป็นการสร้างความสาํเร็จภายในดว้ยความเสมอภาค (การ

จ่ายผลตอบแทนบุคลากรที่ให้ความสําคัญกับความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร) 

ผูบ้ริหารตอ้งมองถึงโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทน การสร้างความแตกต่างของการจ่ายผลตอบแทน

บนพื้นฐานของความรู้ ความมานะพยายาม ความรับผดิชอบ เง่ือนไขการทาํงาน วยัวฒิุ และอ่ืน ๆ  

3. การตดัสินใจจ่ายผลตอบแทนตามรายบุคคล เป็นการพิจารณาบุคลากรที่มีคุณค่าหรือให้

การสนับสนุนที่แตกต่างกัน  ความสําคัญท่ีจะสร้างความมั่นใจต่อชายหรือหญิงให้ได้รับ

ผลตอบแทนที่มีความเสมอภาค สาํหรับการทาํงานที่เท่าเทียมกนั และผูบ้ริหารอาจปรารถนาที่จะ

ตดัสินใจบนความคิดของคุณค่าทางจิตใจที่เทียบเคียงได ้
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ขณะเดียวกัน จิตติ รัศมีธรรมโชติ (2558, น. 169) ได้สรุปเก่ียวกับระบบการให้รางวลัว่า 

สามารถออกแบบให้ตอบสนองวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กร เช่น เพื่อสรรหาและจูงใจผูท้ี่มี

ศกัยภาพสูง เพือ่จูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานตามที่คาดหวงั เพื่อควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นการว่าจา้ง 

เป็นตน้ โดยรางวลัสาํหรับการตอบสนองวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนัจะกาํหนดในลกัษณะที่แตกต่าง

กนั นอกจากน้ี รางวลัที่องคก์รมอบใหบุ้คลากรยงัสามารถจาํแนกไดห้ลายลกัษณะ เช่น จาํแนกเป็น

รางวลัภายในและภายนอก จาํแนกเป็นค่าตอบแทนพื้นฐาน ค่าตอบแทนผนัแปร และสวสัดิการ เป็น

ตน้ รวมทั้งมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจ่ายค่าตอบแทนตามตาํแหน่งงาน การจ่ายค่าตอบแทน

ตามทกัษะ การจ่ายค่าตอบแทนตามสมรรถนะ การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทาํให้ตน้ทุน

ลดลง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม องคก์รสามารถใหร้างวลัหลายรูปแบบผสมผสานกนั 

ดงันั้น การที่องคก์รจะสามารถขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายหลกัขององคก์รไดน้ั้น ส่วนหน่ึงที่

ช่วยกระตุน้ใหบุ้คลากรและทีมงานให้มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้น คือ ระบบการให้รางวลัและ

ผลตอบแทน ซ่ึงองคก์รสามารถออกแบบใหต้อบสนองวตัถุประสงคต่์าง ๆ ขององคก์ร โดยสามารถ

ให้รางวลัในหลากหลายรูปแบบ ทั้งรางวลัภายใน รางวลัภายนอก ตามความเหมาะสมและตาม

สถานการณ์นั้น ๆ เพื่อให้การปฏิบติังานของบุคลากรและกลุ่มทีมสามารถดาํเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสาํเร็จขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจาก การตั้ งเป้าหมาย (goal setting) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance 

appraisal) และระบบรางวลัผลตอบแทน (reward systems) แลว้  ผูเ้ขียนขอนาํเสนอถึงปัจจยัที่เป็น

บริบทสําคัญ 3 ประการ คือ กลยุทธ์ธุรกิจ (business Strategy) บทบาทเทคโนโลยีในองค์กร 

(workplace Technology) และการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน (employee 

Involvement)  ดงัน้ี 
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กลยุทธ์ธุรกิจ (business strategy)  

การบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน เป็นการสนบัสนุนกลยทุธท์างธุรกิจใหข้บัเคล่ือนไปใน

ทิศทางที่ถูกตอ้ง โดยมีวตัถุประสงคท์ี่มุ่งทาํให้เป้าหมายขององคก์รบรรลุผลและผลประกอบการ

ขององคก์รดีขึ้น  

ดงัที่ อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ์ (2551, น. 70) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์ธุรกิจ เป็นตวักาํหนดแผนงาน

และวธีิการที่จะทาํให้เป้าหมายที่ระบุขึ้นมาแลว้ประสบความสาํเร็จ และ Wheelen & Hunger (2006, 

p. 3) กล่าวถึงการบริหารจดัการกลยทุธ์ว่า เป็นการกาํหนดการตดัสินใจในการบริหารจดัการและ

นาํไปปฏิบติัเพือ่ใหเ้กิดผลงานในระยะยาวขององคก์ร  

ส่วนกลยทุธใ์นมุมมองของ Cummings & Worley (2009, p. 515) เป็นตวักาํหนดว่าองคก์ร

จะใชท้รัพยากรใหบ้รรลุผลสาํเร็จต่อการแข่งขนัท่ีทา้ทายอยา่งไร โดยมุ่งเนน้การสร้างผลิตภณัฑแ์ละ

บริการใหม่ (กลยทุธ์เชิงนวตักรรม) การควบคุมตน้ทุนและลดราคา (กลยทุธ์ตน้ทุนตํ่า) หรือการ

ผสมผสานทั้ง 2 ส่วน (กลยทุธก์ารเลียนแบบ) กลยทุธจ์ะกาํหนดทิศทางสาํหรับองคก์รเพือ่ใหอ้งคก์ร

เติบโตและอยูร่อด  

ดงันั้น ผูบ้ริหารองคก์รจะตอ้งปรับเปล่ียนวิธีคิด มองไปขา้งหนา้ และปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์ 

ภารกิจ วธีิการบริหารจดัการ วถีิการทาํงาน และแปลงออกมาเป็นกลยทุธ ์  เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการ

ผลการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นาํไปสู่ความผกูพนัของบุคลากรที่เพิม่ขึ้น 

บทบาทของเทคโนโลยใีนองค์กร (workplace technology) 

ปัจจุบนัในยุคของขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยมีีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาบุคลากรใน

องคก์ร  องคก์รจะตอ้งมีการพฒันาและยกระดบัเทคโนโลย ีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขนั  มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่มาประยกุต์ใชภ้ายในองคก์ร เช่น การใช้ระบบ 

Internet Intranet Teleconference และ Distance Learning เพื่อให้องคก์รและบุคลากรสามารถนาํเอา

ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้ นไปใช้ประกอบการทาํงานได้อย่างเป็นระบบ มีความยืดหยุ่น คล่องตวั 

สามารถปรับตวัและตอบสนองต่อการแข่งขนั รวมทั้งเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุจิตรา ธนานนัท ์(2551, น. 20) กล่าวสรุปวา่ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ยคุใหม่ จะตอ้งมีลกัษณะของการนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่เขา้มาใชใ้นการทาํงาน เพื่อ

ทาํใหอ้งคก์รเกิดเป็นสงัคมสารสนเทศ (the Information society) 

ดังนั้ น องค์กรและผูบ้ริหาร จะต้องมีเทคนิคการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานที่ มี

ประสิทธิภาพ (effective performance management) ในการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการทาํงาน   ที่จะ

เพิ่มพลัง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความรู้ เพื่อการพฒันางานและพฒันาคน ทาํให้

องคก์รสามารถดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมาย และทาํให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งพฒันา
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บุคลากรในองคก์รให้มีศกัยภาพที่สูงขึ้น ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ ทศันคติ  และความสามารถ  เพื่อ

พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง (change interventions) ในยคุขอ้มูลข่าวสาร 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (employee involvement)  

ค่าของคนอยูท่ี่ผลของงาน มิใช่ค่าของคนอยูท่ี่การกระทาํ แนวคิดการทาํงานเปล่ียนไปจาก

ที่คุน้เคยปฏิบติั (paradigm shift) เป็นประโยคบ่งบอกถึงทิศทางและเป้าหมายของการทาํงาน หรือ

หมายถึงการดูความเป็นคนที่มีคุณค่า ไม่ไดดู้ที่ฐานะ วุฒิการศึกษา หากแต่ดูผลลพัธ์ที่เกิดจากการ

ทาํงานวา่สาํเร็จหรือไม่ เป็นเคร่ืองช้ีวดัคุณค่าของคน (Dick Grote, 2556, น. 177) 

จากรูปแบบแนวคิดของ Cummings & Worley (2009, p. 420) ไดก้ล่าวถึง การตั้งเป้าหมายที่

แสดงถึงหนา้ที่และความรับผดิชอบของการมีส่วนร่วมกบังานเฉพาะรายบุคคลหรือกลุ่มทาํงาน เม่ือ

ประยกุตใ์ชก้บังาน การตั้งเป้าหมายสามารถมุ่งเน้นเป้าหมายเฉพาะรายบุคคลและสามารถส่งเสริม

สนับสนุนบุคคลและผลลพัธ์ของการทาํงาน และเม่ือประยกุตใ์ชก้บักลุ่มทาํงาน สามารถกาํหนด

ทิศทางตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มและสนบัสนุนใหส้มาชิกร่วมกนัปฏิบติัและเกิดผลลพัธท์ี่ดีกบักลุ่ม

งาน 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในรายบุคคลหรือการทาํงานเป็นทีมงาน ย่อมมีบทบาท

สาํคญัอยา่งยิง่ในการสร้างสาํเร็จและความผูกพนัต่อองคก์ร และเม่ือมีการประสานกาํลงักายและใจ 

โดยใชท้ั้งทกัษะความรู้ ความสามารถและทศันคติที่ดีต่อกนั สร้างความสาํเร็จร่วมกนั ก็ยอ่มส่งผล

ขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมัน่คง ทาํใหอ้งคก์รเติบโตและอยูร่อดอยา่งย ัง่ยนื 
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สรุป 

กระบวนการบริหารจดัการผลการปฏิบติังานเป็นแนวคิดที่ค่อนขา้งใหม่ในกิจการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ เป็นกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยท์ี่จะสนับสนุนให้การบริหาร

เชิงกลยทุธข์ององคก์รประสบความสาํเร็จ 

การบริหารจดัการผลการปฏิบติังาน (performance management)  มีบทบาทสําคญัที่เป็น

เคร่ืองมือหรือวิธีการในการบูรณาการกระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยก์บักระบวนการ

ปรับปรุงประสิทธิผลขององคก์ร โดยจะเนน้เร่ืองการตั้งเป้าหมาย (goal Setting) การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน (performance appraisal) และระบบรางวลัผลตอบแทน (reward systems) ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรและกลุ่มทาํงาน นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีเป็นบริบท

สาํคญัอีก 3 ประการคือ กลยทุธธุ์รกิจ (business Strategy) บทบาทเทคโนโลยใีนองคก์ร (workplace 

technology) ที่จะเพิม่พลงั เพิม่ประสิทธิภาพ เพือ่การพฒันางานและพฒันาคน ทาํใหอ้งคก์รสามารถ

ดาํเนินงานได้ตามเป้าหมาย และทาํให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และที่สําคญัคือ 

องคก์รไดส้ร้างระบบการทาํงานที่มีประสิทธิภาพ มีการพฒันาศกัยภาพรายบุคคลและการทาํงาน

เป็นทีม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน (employee involvement) ใน

การส่งเสริมใหอ้งคก์รดาํเนินการไปสู่เป้าหมายตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจที่ตั้งไว ้

การนาํระบบการบริหารจดัการผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ (effective performance 

management) มาใชพ้ฒันาให้กบับุคลากรในองคก์ร โดยเน้นที่การตั้งเป้าหมาย การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และระบบรางวลัผลตอบแทน นอกจากเพิ่มพลงัแรงจูงใจและเพิ่มขีดความสามารถ ยงั

เพิ่มศกัยภาพให้กบับุคลากรในระดับต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการผลกัดนัให้องคก์รเกิดความเขม้แข็ง 

เกิดความผูกพนัระหว่างบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่เพิ่มขึ้น สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เกิด

ความจงรักภกัดี แรงจูงใจเป็นส่วนสาํคญัที่สร้างความพึงพอใจให้กบับุคลากร ซ่ึงนับว่าเป็นหัวใจ

สาํคญัในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร ทาํใหค้นในองคก์รสามารถแข่งขนัดว้ยความรู้และภูมิ

ปัญญา เป็นการนาํไปสู่จุดเป้าหมายขององคก์รในดา้นการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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